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Vivaldi – L’Olimpiade
Ope ra w wer sji kon cer to wej/frag m.
4 mar ca 18:00 NFM, Sa la Głów na

Ri nal do Ales san dri ni – dy ry gent
Isa bel Schic ke tanz – so pran | Jo an na Ra dzi szew ska  – so pran | Markéta Cu krová – mez zo so pran
| So phie Ren nert – alt | Wan da Fra nek – alt | Tomáš Král – ba ry ton | Ra fał Paw nuk – bas |
Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa – Ja ro sław Thiel – kie row nic two artystyczne
| Uczest ni cy kur su or kie stro we go | Ma ciej Pro cha ska – sło wo wstęp ne

In wen cja Pie tra Me ta sta sia w kom pli ko wa niu pe ry pe tii bo ha te rów jest god na po -
dzi wu. Li bre ci sta wszech cza sów, au tor tek stów wie lu po pu lar nych do dziś oper, in -
spi ro wał się jed ną z hi sto rii opi sa nych przez He ro do ta. Ide al nie utra fił w gust pu -
blicz no ści, a mu zy kę do je go tek stu na pi sa ło po nad 60. kom po zy to rów ba ro ku i kla -
sy cy zmu. Vi val di zmie rzył się z li bret tem w olim pij skim tem pie i zdą żył z pre mie rą
swo jej wer sji na kar na wał w We ne cji w 1734r. Ru dy Ksiądz wciąż sły nie głów nie ze
swo jej mu zy ki in stru men tal nej, tym cza sem stwo rzył mnó stwo wspa nia łych dzieł
wo kal nych mu zy ki li tur gicz nej oraz licz ne ope ry, któ rych wy ko na nia mi, mi mo sła be -
go zdro wia, dy ry go wał oso bi ście.  L’Olim pia de w pew nym sen sie jest dzie łem „no -
wym” – pierw szy raz tę ba ro ko wą ope rę na grał na pły cie Ri nal do Ales san dri ni – kla -
we sy ni sta, or ga ni sta i dy ry gent, za słu żo ny dla przy wra ca nia dzi siej szej pu blicz no -
ści za gi nio nych skar bów daw nej ope ry. Tym więk szą atrak cją jest wy ko na nie kon -
cer to we w NFM pod ba tu tą sa me go Ales san dri nie go.

Bi le ty: 110/60/45/40/35/30/25/20/10 zł

Rinaldo Alessandrini

Pa sja we dług św. Łu ka sza 1744 Georg Phi lipp Te le mann
18 mar ca 17:00 Ko ściół Opatrz no ści Bo żej przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go we Wrocławiu

dyr. Piotr Kar pe ta | Bur kard We hner (Ewan ge li sta)
Vo lo do myr An dru sh chak (bas) | Alek san dra Tu ral ska (so pran)
Ma ciej Goc man (te nor)  | Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses | Pol ska Or kie stra XVIII Wie ku

Wro cław scy Kan to rzy za pra sza ją na kon cert z mu zy ką pa syj ną mi strza nie miec -
kie go ba ro ku Geo r ga Phi lip pa Te le man na, uwa ża ne go za naj bar dziej płod ne go kom -
po zy to ra wszyst kich cza sów. Na je go gi gan tycz ną spu ści znę ar ty stycz ną skła da się
m.in. 50 oper, 35 ora to riów, 15 mszy, oko ło 1000 su it or kie stro wych i 46 pa sji.
Wła śnie jed ną z je go pa sji skom po no wa ną w ro ku 1744 pod czas pra cy w Ham bur -
gu – Pa sję wg św. Łu ka sza – słu cha cze bę dą mie li oka zję usły szeć pod czas nie -
dziel ne go kon cer tu. Utwór ten, na pi sa ny na so li stów, chór i ma łą ob sa dę in stru -
men tal ną, wy ko na no w Pol sce po raz pierw szy do pie ro w ze szłym ro ku. W kon cer -
cie pod ba tu tą Pio tra Kar pe ty obok Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses wy stą pią ber -
liń czyk Bur kard We hner (te nor) ja ko Ewan ge li sta, Alek san dra Tu ral ska (so pran), Ma -
ciej Goc man (te nor) oraz Vo lo do myr An dru sh chak (bas) ja ko Je zus, a to wa rzy szyć im
bę dzie Pol ska Or kie stra XVIII Wie ku. 

Wstęp wol ny!

I Capuleti e i Montecchi
Vincenzo Bellini 
Historia Romea i Julii
23 i 24 marca 19:00 PREMIERA
25 marca 18:00

Opera Wrocławska, ul Świdnicka 35
Re ży se r: Kry stian La da
Dy ry gent: Mar cin Na łęcz -Nie sio łow ski
Scenografia: Didzis Jaunzems
Kostiumy: Magdalena Maciejewska
Reżyseria świateł: Maarten Warmerdam

Dzie ło Bel li nie go, choć na wią zu je fa -
bu lar nie do Ro mea i Ju lii, nie jest je go
ada pta cją. Na cisk po ło żo ny jest tu taj
na bo ha te rów jed nost ko wych, a zwa -
śnio ne ro dy. Li bret to ho łu bi nie ty le
mi łość, ile po li ty kę i hi sto rię.
Nie bę dzie więc sce ny bal ko no wej czy
po ta jem nych za ślu bin. Choć to prze -
dziw na hi sto ria Ro mea i Ju lii, je dy nie
ocie ra ją ca się o Szek spi row ski pier wo -
wzór, i choć mu zy ka w czę ści za czerp -
nię ta zo sta ła z po przed niej ope ry Bel li -
nie go – Za ira, to I Ca pu le ti e i Mon tec -
chi Vin cen za Bel li nie go sta no wi fo rem -
ną i kształt ną ce gieł kę, bez któ rej so lid -
ny mur bel can ta bez wąt pie nia by ru nął.

Bilety: od 50 zł

Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses 

Akademia Vivaldiowska
1-4 marca 2018

Narodowe Forum Muzyki, 
pl. Wolności 1 we Wrocławiu



Anne-Sophie Mutter  | fot. Tina Tahir / DG

Anne-Sophie Mutter
14 marca 19:00

NFM Sala Główna, Wrocław pl. Wolności 1
An ne -So phie Mut ter – skrzyp ce
Lam bert Or kis – for te pian
Ro man Pat ko ló – kon tra bas
Pro gram: J. Brahms: Sche rzo c -moll z So -
na ty skrzyp co wej „F -A -E” WoO 2
J. S. Bach: II Par ti ta d -moll na skrzyp ce so -
lo BWV 1004
K. Pen de rec ki: Duo con cer tan te per vio li no
e con trab bas so, La Fol lia per vio li no so -
lo, II So na ta per vio li no e pia no for te

Kil ku krot na lau re at ka na gro dy Gram my
w ka te go rii mu zy ki po waż nej i ar ty stycz -
na wy cho wan ka le gen dar ne go Her ber ta
von Ka ra ja na za pra sza na swój mi -
strzow ski re ci tal do NFM. 
An ne -So phie Mut ter jest dziś jed ną
z naj bar dziej roz po zna wal nych skrzy -
pa czek, do ce nia ną przez me lo ma nów
na ca łym świe cie. Ar tyst ka gra
na skrzyp cach od naj młod szych lat,
a swój pierw szy zna czą cy suk ces od -
nio sła już ja ko trzy na sto lat ka. Wte dy
to le gen dar ny nie miec ki dy ry gent Her -
bert von Ka ra jan za pro sił ją do wy stę -
pu z Ber li ner Phil har mo ni ker. Współ -
pra ca z Ka ra ja nem otwo rzy ła mło dej
skrzy pacz ce drzwi do ka rie ry – już dwa
la ta po de biu cie na gra ła świet nie
przy ję tą  pły tę z kon cer ta mi Mo zar ta. 
Nie zwy kły ta lent Mut ter zo stał do ce nio -
ny tak że przez współ cze snych jej kom -
po zy to rów, a po za re per tu arem kla sycz -
nym ar tyst ka wy ko nu je rów nież mu zy -
kę no wą. Współ pra cuje z czo ło wy mi ro -
dzi my mi kom po zy to ra mi: Wi tol dem Lu -
to sław skim i Krzysz to fem Pen de rec kim.
Pierw szy z nich na pi sał dla Mut ter jed no
ze swych dzieł – Łań cuch II, a w pre zen -
cie ślub nym ofia ro wał jej Ko ły san kę dla
An ne -So phie. Ar tyst ka za sły nę ła rów -
nież dzię ki pra wy ko na niu II Kon cer tu
skrzyp co we go Pen de rec kie go.

Bi le ty: 350/250/200/180/160/140/110/90 zł

Brno Philharmonic Orchestra
9 marca 19:00 NFM, Sala Główna, plac Wolności 1 we Wrocławiu

Case Scaglione – dyrygent | Milan Pal'a – skrzypce | Brno Philharmonic Orchestra
Program: L. Janáček Šumařovo dítě – poemat symfoniczny
K. Szymanowski II Koncert skrzypcowy op. 61, R. Schumann II Symfonia C-dur op. 61

W la tach 70. XIX w. nie speł na trzy dzie sto let ni Leoš Janáček po sta no wił za ło żyć
w Brnie or kie strę. Kom po zy tor pra co wał wów czas ja ko na uczy ciel, a przy oka zji
ak tyw nie uczest ni czył w ży ciu mu zycz nym mia sta. Dzi siej szy ze spół Fil har mo nie
Brno, choć zo stał ofi cjal nie za ło żo ny w la tach 50. XX wie ku, od wo łu je się do za po -
cząt ko wa nych przez cze skie go kom po zy to ra tra dy cji. Utwo ry Janáčka zaj mu ją
istot ne miej sce w re per tu arze or kie stry, stąd też na zwi sko jed ne go z naj waż niej -
szych cze skich kom po zy to rów po ja wia się rów nież w pro gra mie kon cer tu.

Bi le ty: 110/200/80/60/45/40/25/15 zł

Via cru cis Pa weł Łu ka szew ski
30 marca 15:00 i 20:00 | 31 marca 19:00 PREMIERA

Opera Wrocławska, ul Świdnicka 35
Dyrygent: Marcin Nałęcz-Niesiołowski | Reżyseria: Tomasz Man
Choreografia: Artur Dobrzański | Scenografia: Anetta Piekarska-Man
Projekcje multimedialne: Zuzanna Piekarska

Ko lej na w tym se zo nie pre mie ra Ope ry Wro cław skiej. Dro ga krzy żo wa współ cze -
sne go pol skie go kom po zy to ra, Paw ła Łu ka szew skie go, to po zy cja wzbo ga ca ją -
ca okres du cho wych przy go to wań do świąt wiel ka noc nych.
Ora to rium za kom po no wa ne zgod nie z ukła dem sta cji dro gi krzy żo wej w każ dej
czę ści kon tem plu je mu zycz nie jed ną ze scen ostat niej dro gi Je zu sa Chry stu sa.
Od stro ny wi zu al nej dzia ło uzu peł nia cykl ob ra zów Ja sno gór ska Gol go ta Je rze -
go Du dy -Gra cza przed sta wia ją cych ma lar ski ko men tarz do okre su po prze dza -
ją ce go naj waż niej sze wy da rze nie w ca łym ro ku li tur gicz nym. 

Bilety: od 50 zł

Uro dzi ny Ba cha
21 marca 18:00

Ko ściół Ewan ge lic ki św. Krzysz to fa,
pl. św. Krzysz to fa 1/ul. Wierz bo wa 
Wy ko na nie: Chór Zeg ger teum
XVIII -wiecz na li tur gia lu te rań ska z mu zy ką
J. S. Ba cha, BWV 227 Je su, me ine Freu de

Co ro ku 21 mar ca w spo sób szcze gól ny
świę tu je my uro dzi ny Jo han na Se ba stia -
na Ba cha – Zeg ger teum te go dnia or ga -
ni zu je w ko ście le św. Krzysz to fa wy da rze nie ab so lut nie wy jąt ko we. Prze no si my
się w cza sie, do XVIII -wie ku, by uczest ni czyć w hi sto rycz nej lu te rań skiej li tur gii,
na któ rą licz nie przy by wa li co nie dzie lę lip scy miesz cza nie. Ksiądz jest ubra ny
w daw ne sza ty a nie któ re mo dli twy zma wia ne są po ła ci nie. Przed ka za niem moż -
na wy słu chać jed nej z ba chow skich kan tat.

To masz Kmi ta -Skarsg ård, dy rek tor mu zycz ny | www.schg.pl

Filharmonie Brno | fot. archiwum orkiestry

fot. Prze my sław Ku ku ła



MMAARRZZEECC 22001188
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
55  IIIIII,,  ggooddzz..  1199..3300,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT KAMERALNY **  

99  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU PIĄTKI Z GITARĄ  **

1100  IIIIII,,  ggooddzz..  1111..0000--1155..3300,,  AAMMKKLL  
DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU EDUKACJI 
MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI 
I MUZYKI KOŚCIELNEJ AMKL **

1133  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
SPEKTAKL DYPLOMOWY STUDENTÓW 
WYDZIAŁU WOKALNEGO W RAMACH
PRZEDMIOTU:  PRACA NAD PLASTYKĄ CIAŁA **

1144  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT W RAMACH CYKLU 
ESTRADA ABSOLWENTÓW 
WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ **

1155  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT MIĘDZYUCZELNIANEJ 
ORKIESTRY BAROKOWEJ **

2200    IIIIII,,    ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT WYMIENNY Z UDZIAŁEM 
STUDENTÓW KLASY GITARY AKADEMII
MUZYCZNEJ W KRAKOWIE **

2211  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT KOMPOZYTORSKI **

2233  IIIIII,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
NT. PRACA Z CHÓREM DZIECIĘCYM 

Konferencja doHnansowana ze środków 
Miasta Wrocławia w ramach Programu 
Wrocławskie Konferencje Naukowe

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

Szcze gól nie za pra szam na wy da rze nia, któ re od by wać się bę dą w Sa li Kon cer to wej na szej 
Uczel ni: kon cert ka me ral ny (5 mar ca), spek takl dy plo mo wy stu den tów Wy dzia łu Wo kal ne go 
w ra mach przed mio tu: Pra ca nad pla sty ką cia ła (13 mar ca), kon cert Mię dzy uczel nia nej 
Or kie stry Ba ro ko wej (15 mar ca), Kon cert Kom po zy tor ski (21 mar ca). Spo śród po zo sta łych 
wy da rzeń ar ty stycz nych za pra szam na: otwar te dla pu blicz no ści warsz ta ty trąb ko we, któ re 
w ra mach pro gra mu Era smus+ po pro wa dzi prof. Ma nu Mel la erts z Kró lew skie go 
Kon ser wa to rium w Bruk se li (4-5 mar ca), kon cert w ra mach cy klu Piąt ki z gi ta rą (9 mar ca), 
kon cert w ra mach cy klu Es tra da Ab sol wen tów Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki 
i Mu zy ki Ko ściel nej (14 mar ca) oraz kon cert wy mien ny z udzia łem stu den tów kla sy gi ta ry 
Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie (20 mar ca).

Nie za brak nie rów nież in nych wy da rzeń ar ty stycz nych, dy dak tycz nych oraz na uko wych. 
Na 3 mar ca za pla no wa li śmy XVI WARSZTATY DLA CHÓRÓW I DYRYGENTÓW
CHÓRALNYCH KU WIELKIEJ NOCY. W pierw sze dwa week en dy mar ca od bę dą się 
Sym po zja Pro ble my na ucza nia w grze na in stru men tach dę tych i stru no wych w szko łach 
mu zycz nych I i II stop nia. Oka zją do za po zna nia się z ofer tą edu ka cyj ną na szej Uczel ni bę dzie
Dzień Otwar ty Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki i Mu zy ki Ko ściel nej, któ ry od bę dzie
się 10 mar ca. Do 16 mar ca pro wa dzi my rów nież za pi sy na kurs przy go to waw czy dla 
kan dy da tów na stu dia I stop nia na tym wy dzia le. W dniach 16-18 mar ca or ga ni zu je my Fe sti wal
Wy obraź ni Mu zycz nej mYear 2018. W pro gra mie prze wi dzia no wy kła dy, warsz ta ty oraz 
Kon kurs Umie jęt no ści Słu cho wych. 23 mar ca od bę dzie się Ogól no pol ska Kon fe ren cja 
nt. Pra ca z chó rem dzie cię cym.

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

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

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

**  MMiieejjssccaa  ggwwaarraannttoowwaannee  ddllaa  ppoossiiaaddaacczzyy  bbeezzppłłaattnnyycchh  kkaarrtt  wwssttęęppuu
--  kkaarrttyy  wwssttęęppuu  ddoossttęęppnnee  nnaa  77  ddnnii  pprrzzeedd  kkoonncceerrtteemm
**  WWssttęępp  wwoollnnyy

       



1284-1288 Wieczory lisztowskie

ALEKSANDRA ŚWIGUT– fortepian
Laureatka  konkursów pianistycznych

W pro gra mie utwory Fryderyka Chopina, Władysława Szpilmana, Gustava Mahlera,
Maurice Ravela,  Karola Szymanowskiego, Clau de Debussy’ego  
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

20 III g. 18.00 – Trzeb ni ca, Sa la Sta ro stwa Po wia to we go, ul Le śna 1
21 III g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

(186. Kon cert dla mło dzie ży z cy klu Jak słu chać Mu zy ki)
22 III g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
23 III g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 11
24 III g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1

ALEK SAN DRA ŚWI GUT – pia nist ka uro dzo na w No wym Są czu. W la tach 2011-
2013 stu dio wa ła na Uni wer sy te cie Mu zycz nym F. Cho pi na War sza wie w kl. prof.
Pio tra Pa lecz ne go. Ab sol went ka AM im. K. Szy ma now skie go w Ka to wi cach
w kla sach prof. Woj cie cha Świ ta ły oraz prof. Ma rii Szwaj ger -Ku ła kow skiej. W tej
uczel ni stu dio wa ła tak że grę na for te pia nie hi sto rycz nym pod kie run kiem mgr

Ka ta rzy ny Dro gosz. W ro ku 2014 uzy ska ła
dy plom w kla sie kla we sy nu mgr Mał go -
rza ty Sar bak w Pań stwo wej Szko le Mu -
zycz nej im. F. Cho pi na w War sza wie. Stu -
dio wa ła tak że w Gu il dhall Scho ol of Mu sic
and Dra ma w Lon dy nie pod kierunkiem
Da vi da Do la na. Od 2016 r. jest dok to rant -
ką Aka de mii Mu zycz nej w Gdań sku.
Laureatka szeregu nagród na kon kur sach
pia ni stycz nych, z któ rych naj waż niej sze,
to II na gro da na Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Pia ni stycz nym w Et tlin gen, II na -
gro da na Kon kur sie Pia ni stycz nym w No -
wym Or le anie oraz II na gro da i na gro da

spe cjal na na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym w En sche de. 
Jej za in te re so wa nia obej mu ją za rów no wy ko naw stwo hi sto rycz ne, jak i mu zy -
kę XX wie ku oraz współ cze sną. W jej re per tu arze, obok utwo rów z epo ki ba ro -
ku, kla sy cy zmu i ro man ty zmu, moż na zna leźć utwo ry m.in. O. Mes sia ena, 
B. Bar tó ka, G. Crum ba, G. Li ge tie go, A. Schönber ga, H. M. Gó rec kie go czy K. Stoc -
khau se na. Pro wa dzi tak że dzia łal ność ka me ral ną, pra cu jąc z wio lon cze li stą
Mar ci nem Zdu ni kiem, z któ rym na gra ła pły tę z mu zy ką Ro ber ta Schu man na,
wy da ną przez Na ro do wy In sty tut F. Cho pi na (2014). Wy stę pu je tak że w du ecie
z sio strą Agniesz ką Świ gut – skrzy pacz ką. Kon cer to wa ła z Or kie strą Fil har mo -
nii Łódz kiej, Or kie strą Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej, Or kie strą Sym fo nicz ną
UMFC w War sza wie, Ne ther land Sym pho ny Or che stra, Lie pa ja Sym pho ny Or -
che stra, Or kie strą Ka me ral ną AU KSO i Or kie strą Aka de mii Beetho ve now skiej.
Sty pen dyst ka Kra jo we go Fun du szu na rzecz Dzie ci z sie dzi bą w War sza wie
(2003-2010). Wie lo krot nie by ła sty pen dyst ką Mi ni ster stwa Kul tu ry oraz Ma ło -
pol skiej Fun da cji Sty pen dial nej „SA PE RE AU SO”. W 2010 r. otrzy ma ła Sty pen -
dium Ar ty stycz ne im. Fran cisz ka Wy brań czy ka, a w 2012 r. sty pen dium nie -
miec kiej fun da cji Jütting. Alek san dra Świ gut jest re pre zen to wa na przez Sto wa -
rzy sze nie im. Lu dwi ga van Beetho ve na.

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

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

Kon cer ty sa re ali zo wa ne dzię ki po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, 
Po wia tu Brze skie go, Po wia tu Trzeb nic kie go, Gmi ny Wro cław i Gmi ny Brzeg.

Piotr Orze chow ski
Pia no ho oli gan
Pre lu des & Im pro vi sa tions
4 mar ca 18:00

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

Pre lu des & Im pro vi sa tions to trze ci
pro jekt so lo wy pia ni sty i kom po zy to ra
Pio tra Orze chow skie go, zna ne go ja ko
Pia no ho oli gan, któ ry po re wo lu cyj nym
krąż ku pt. „Expe ri ment: Pen de rec ki”
(2012), bę dą cym pró bą zna le zie nia
rdze nia sty lu te go wy bit ne go pol skie -
go kom po zy to ra, a tak że dru gim, po -
nad ga tun ko wym, eks plo ru ją cym mu -
zy kę lu do wą al bu mie pt. 15 Stu dies
For The Obe rek (2014), po wra ca z no -
wą pro po zy cją wie lo wy mia ro we go
dzie ła, na któ re skła da się cykl 24 pre -
lu diów i od po wia da ją cych im im pro wi -
za cji. 
Piotr Orze chow ski, Pia ni sta i kom po -
zy tor, ab sol went Ber klee Col le ge of
Mu sic, je den z naj bar dziej uty tu ło wa -
nych mu zy ków jaz zo wych mło de go
po ko le nia okrzyk nię ty przez kry ty kę
„na dzie ją pol skiej pia ni sty ki jaz zo wej”.
Po gło śnym zwy cię stwie na szwaj car -
skim Mon treux Jazz So lo Pia no Com -
pe ti tion (2011) wy stę pu je na ca łym
świe cie, a je go al bu my sy gnu je m.in.
Dec ca Clas sics. 
Piotr Orze chow ski po ru sza się z po -
wo dze niem na grun cie mu zy ki kla -
sycz nej i im pro wi zo wa nej, nie rzad ko
za cie ra jąc ich gra ni ce. 

Bilety: 40/20 zł

fot. Adam Golec



Sa mu el Be sler  Hep ta lo gus 1624
Sie dem słów Chry stu sa na krzy żu
25 mar ca 18:00

Ra tusz Wrocławski
ARS CAN TUS pod kie row nic twem ar ty stycz nym To ma sza Do brzań skie go
Mo ni ka Wie czor kow ska – so pran | Ra do sław Pa cho łek – alt | Ma ciej Goc man – te nor
Piotr Kar pe ta – bas | To masz Do brzań ski – flet po dłuż ny | Ju lia Kar pe ta – vio la da gam ba
Mi le na Bu kow ska -– ar cy lut nia | Ewa Pra wuc ka – po zy tyw or ga no wy

Sie dem ostat nich słów Chry stu sa na krzy żu to te mat, któ ry in spi ro wał licz nych
kom po zy to rów od cza sów re ne san su do współ cze sno ści. 
Jed nym z naj wcze śniej szych utwo rów te go ty pu jest po cho dzą cy z ro ku 1624
Hep ta lo gus Sa mu ela Be sle ra, kom po zy to ra zde cy do wa nie wio dą ce go we wro -
cław skim ży ciu mu zycz nym pierw szej ćwier ci XVII wie ku.
W pro gra mie kon cer tu ze spo łu Ars Can tus znaj dą się tak że wie lo gło so we opra -
co wa nia hym nów wiel ka noc nych te go sa me go kom po zy to ra.

Wstęp wol ny!

Neruda Songs
23 marca 19:00 NFM, Sala Główna, pl. Wolności 1 we Wrocławiu

Lawrence Foster – dyrygent |Janina Baechle – mezzosopran
Torsten Kerl – tenor | Dietrich Henschel – baryton | NFM Filharmonia Wrocławska
Program: P. Lieberson Neruda Songs, G. Mahler Das Lied von der Erde

Cykl Ne ru da Songs Lie ber so na nie tyl ko spo tkał się z apro ba tą kry ty ków i fil har -
mo nicz nej pu blicz no ści, lecz tak że osią gnął suk ces ko mer cyj ny. Wy da ny w 2007
ro ku al bum z pię cio ma pie śnia mi wy ko na ny mi przez żo nę ar ty sty, któ rej zresz tą
cykl zo stał za de dy ko wa ny, przy ję to z ogrom nym en tu zja zmem. „Los An ge les Ti -
mes” okre ślił je ja ko „naj bar dziej uro cze utwo ry or kie stro we, ja kie kie dy kol wiek
na pi sa no”, a „New York Ti mes” ogło sił pły tę „na gra niem ro ku”. Nie wąt pli wie Ne -
ru da Songs jest jed nym z naj bar dziej wzru sza ją cych pre zen tów ar ty stycz nych,
ja ki twór ca mógł by ofia ro wać uko cha nej oso bie. Mu zy ka zo sta ła na pi sa na do tek -
stu wy bra nych so ne tów mi ło snych chi lij skie go po ety Pa bla Ne ru dy.

Bi le ty: 110/60/45/40/35/30/25/20/10 zł

NFM Fil har mo nia Wro cław ska | fot. Ł.Raj chert

10 Tenorów
Pierwszy raz w Polsce

9 marca 19:00
Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3
Tenorzy: Bartosz Kuczyk, Mariusz Adam
Ruta , Mirosław Niewiadomski, Dymitro
Foszczanka, Volodymir Holkin, Sergiy
Hurets, Yury Kovalcuk, Anatoly Pohrebnoy,
Petro Cheliali, Mykhailo Gumennyi
Or kie stra pod dy rek cją Igo ra Ia ro shen ki

Od po wia da jąc na wzra sta ją ce za in te -
re so wa nie w Pol sce sztu ką wo kal ną
ar ty stów z Ukra iny, po wstał pro jekt,
bę dą cy jed nym z mo stów, łą czą cych
kul tu ry na szych kra jów. Pro jekt jest
też efek tem zna ko mi tej, trwa ją cej
od wie lu lat współ pra cy z dy rek to rem
ge ne ral nym Te atru Ope ret ki Ki jow -
skiej, Boh da nem Stru tynś kym. 10-ciu
śpie wa ków, Po la ków i Ukra iń ców, za -
śpie wa prze bo je ope ret ko we i mu si ca -
lo we, a tak że wy ko na mu zy kę es tra -
do wą, łą cząc re per tu ar
świa to wy z utwo ra mi kom -
po zy to rów pol skich.

Bilety: od 90 zł
KUP BILET

Muzyka czasu Fraka i peruki
Niedzielny poranek muzyczny
11 marca 10:30

Sala Koncertowa im. Stefana Strahla
Filharmonia Dolnośląska, ul. marsz. Józefa
Piłsudskiego 60 w Jeleniej Górze
Wystąpi: Zaspół instrumentów
smyczkowych
Prowadzenie: Agnieszka Gierus,
Dominika Łukasiewicz

Spo tka nie z naj słyn niej szym cu dow -
nym dziec kiem w hi sto rii mu zy -
ki – Wol fgan giem Ama de uszem Mo -
zar tem i je go naj bar dziej zna ny mi
utwo ra mi z cza sów fra ka i pe ru ki.

Bilety: 15/12 zł
filharmonia-dolnoslaska.art.pl



Joëlle Léan dre
5. Solo Festiwal
3 marca 20:00

Ośrodek Postaw Twórczych,
ul. Działkowa 15 we Wrocławiu

Joëlle Léan dre to na zwi sko, któ re po -
win no elek try zo wać każ de go, kto wsłu -
chu je się w brzmie nia mu zy ki im pro wi -
zo wa nej. Po cho dzą ca z Pro wan sji kon -
tra ba sist ka to du cho wa cór ka Joh na
Ca ge’a, za an ga żo wa na fe mi nist ka i ar -
tyst ka o kla sycz nym wy kształ ce niu.
Léan dre mu zycz ną edu ka cję roz po czę ła
od na uki gry na fle cie i for te pia nie. Jed -
nak za na mo wą na uczy cie la mu zy ki,
zde cy do wa ła po świę cić się kon tra ba so -
wi. Léan dre jest tak że człon ki nią Eu ro -
pe an Wo men’s Im pro vi sing Gro up, zwa -
nej wcze śniej Fe mi nist Im pro vi sing Gro -
up – pierw szej w hi sto rii ko bie cej gru pie
gra ją cej mu zy kę im pro wi zo wa ną. Dla
tej uta len to wa nej kon tra ba sist ki, kom -
po zy tor ki i wo ka list ki utwo ry two rzy li
m.in. John Ca ge czy wło ski kom po zy tor
i sur re ali sta Gia cin to Scel si.

(źró dło: Kra kow ska Je sień Jaz zo wa)
Warsztaty – 4 marca, godz. 12:00, wstęp z
biletem z koncertu | Bilety: 10/20/30 zł

fot. Claire Stefani

Koncert Zuzanny
9 marca 19:00

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

We dle słow ni ko wej de fi ni cji jest kom -
po zy tor ką i tek ściar ką, ale wo li my śleć
o so bie ja ko o dziew czy nie pi szą cej
pio sen ki. Gra na gi ta rze i pia ni nie, ale
ostat ni mi cza sy co raz więk szą czu ło -
ścią da rzę swój ma ły akor de on. „My -
ślę, że co kol wiek dzie je się na sce nie,
przede wszyst kim po win no być praw -
dzi wie. Sta ram się pod cho dzić z sza -
cun kiem za rów no do dźwię ku, jak
i sło wa, a od pew ne go cza su nie usta -
ją co krze pi mnie myśl, że co kol wiek się
zda rzy, moż na o tym na pi sać. Tak naj -
ła twiej go dzę się ze so bą i świa tem.”
Lau re at ka wie lu fe sti wa li, m.in.: Gieł -
da Pio sen ki „Wie czor ne Na stro je” Kwi -
dzyn 2014 (I miej sce), „Me ta mor fo zy
Sen ty men tal ne” Lu blin 2015 (I miej -
sce), „Fra zy” – fe sti wal sło wa w pio -
sen ce, Po znań 2015 (I miej sce), fe sti -
wal Da niel ka (Grand Prix oraz Na gro da
Pu blicz no ści).

Bilety: 20 zł

KUP BILET

Jacek Stęszewski z zespołem (TriO)
10 marca 19:30 Pieśniarze, ul. Szewska 68 A we Wrocławiu
Ja cek Stę szew ski, pie śniarz, kom po zy tor, au tor tek stów, na co dzień li der i wo -
ka li sta ze spo łu Ko niec Świa ta. Na so lo wym kon cie ma dwie pły ty „Księ ży ców -
ka” oraz „Pe wek sów ka”. Mu zycz nie po ru sza się w kli ma tach fol ko wej po ezji
śpie wa nej, skąd bli sko mu do No ha vi cy, czy Jac ka Kacz mar skie go. Wy stę po wał
ja ko jed na z głów nych gwiazd na naj więk szych fe sti wa lach po ezji śpie wa nej
oraz był go ściem spe cjal nym pod czas 30 uro dzin ze spo łu Pi dża ma
Por no. Ja cek wy stę pu je z dwój ką nie tu zin ko wych i cha ry zma tycz nych
mu zy ków: Ja nusz Biń kow ski (kla wi sze, gi ta ra, instr. per ku syj ne) oraz
Mi chał Ku bar ski (akor de on).

Bilety: 40 zł

39. PPA Kon kur s Ak tor skiej
In ter pre ta cji Pio sen ki
16-25 mar ca 2018 Wrocław
18 mar ca 18:300 Camille: OUÏ
23 mar ca 20:00 Koncert Finałowy

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

Ca mil le zo sta ła lau re at ką jed nej z naj -
waż niej szych na gród mu zycz nych we
Fran cji – La Vic to ire de la mu si que, od -
po wied ni ka Gram my i Brit Award. 
To pierw szy wy stęp Ca mil le w Pol sce
i we wschod niej czę ści Eu ro py. Do Wro -
cła wia przy je dzie z ma te ria łem z na gra -
nej w ubie głym ro ku pły ty „OUÏ”.

Bilety: 80-100 zł

Po pierw szych eli mi na cjach Kon kur su
Ak tor skiej In ter pre ta cji Pio sen ki, no mi -
na cjach Ra dy i szkół te atral nych, Człon -
ko wie Ra dy Ar ty stycz nej PPA za kwa li -
fi ko wa li  20 wy ko naw ców do II Etapu
Kon kur su, który od bę dzie się 16 mar ca
w Im par cie. Póź nym wie czo rem do wie -
my się, ko go Ra da Ar ty stycz na za kwa li -
fi ko wa ła do Fi na łu. Nagrodą za wej ście
do Fi na łu jest 3 ty sią ce złotych. 
Fi nał Kon kur su bę dzie miał miej sce
w Ca pi to lu w dniu 23 mar ca 2018 r.
De cy zją Ju ry przy zna na zo sta nie Grand
Prix 39. PPA – sta tu et ka Tu kan Zło ty
oraz 25 tys. zł, dzien ni ka rze przy zna ją
sta tu et kę Tu ka na Dzien ni ka rzy, obec -
na na Kon cer cie Fi na ło wym pu blicz ność
wy bie rze lau re at kę lub lau re ata Tu ka -
na Pu blicz no ści. Sto wa rzy sze nia Au to -
rów ZA iKS przy zna na gro dę w wys. 10
tys. zł. za naj lep sze wy ko na nie pol skiej
pio sen ki, a Nie miec ko -Pol skie To wa rzy -
stwo Kul tu ral ne Po lo ni ca – 3 tys. zł wraz
z za pro sze niem do udzia łu w Fe sti wa lu
Rock & Chan son w Ko lo nii.



KUP BILET

Opero-teka Eu ro pej ska tra sa ga li ope ro wo-roz ryw ko wej
3 marca 20:30

Oratorium Marianum UW, pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu
Ope ro -te ka, sta no wi po łą cze nie naj więk szych prze bo jów mu zy ki roz ryw ko wej,
w szcze gól no ści mu zy ki dys ko te ko wej lat 70 i 80-tych oraz ak cen tu ope ro we -
go. Tym ra zem naj więk sze hi ty mu zy ki roz ryw ko wej przed sta wio ne zo sta ną
w no wa tor skiej od sło nie, gdzie gło sy roz ryw ko we bę dą prze pla tać się z gło sa -
mi ope ro wy mi, two rząc uni kal ne bar wy i brzmie nie. W wi do wi sku wy stą pią m.
in ar ty ści z rzym skiej ope ry ka me ral nej (Ope ra da Ca me ra di Ro ma), któ rzy za -
pre zen tu ją naj pięk niej sze arie ope ro we (Tra viat ta, To sca, Nes sum do -
rna) i pie śni ne apo li tań skie (O so le mio, Mam ma) w zu peł nie no wym
wy da niu, a więc w roz ryw ko wych aran ża cjach, w to wa rzy stwie gło -
sów po po wych. „Ope ro -te ka” to rów nież cie szą ce oko wi zu ali za cje
mul ti me dial ne i cie ka wa gra świa teł. Bilety: 140-80 zł

KUP BILET

Kon cert z udzia łem gwiazd fla men co – Los Far ru cos! pt. Mo je Dzie dzic two
La Far ru ca i EL Carpeta
X Międzynarodowy Festiwal Sztuka Łączy Pokolenia 
"Inspiracje Flamenco Przenikanie Kultur"
4 marca 18:00 Synagoga Pod Białym Bocianem, Pawła Włodkowica 7, Wrocław
Far ru cos są spad ko bier ca mi kunsz tu wie lo let niej i wie lo po ko le nio wej tra dy cji
fla men co. Re pre zen tu ją to co na zy wa my esen cją tej sztu ki. Ich ta niec prze peł -
nia duch pięk na, praw dy i au ten tycz no ści. Są na sce nie od waż ni, dum ni i peł ni
ele gan cji, ale też po tra fią być nie po skro mie ni i ży wio ło wi.
Wy stą pią: zna ko mi ta tan cer ka Ro sa rio Mon toya Far ru ca oraz jej syn Mau el El
Car pe ta, naj młod szy spad ko bier ca dzie dzic twa ro du Far ru cos, ro du któ ry po sia -
da nie mal stu let nią tra dy cję w kul ty wo wa niu sztu ki fla men co. Wy stę po wa li
na sce nach ca łe go świa ta w naj lep szych te atrach i fe sti wa lach, m.in. w Roy al
Fe sti val w Lon dy nie. To wa rzy szyć mu bę dzie je go mat ka La Far ru ca
oraz 4 oso bo wy ze spół mu zy ków.
Or ga ni za tor: MDK -Krzy ki - dy rek tor Mał go rza ta Bro dziń ska.
Ko or dy na tor: An na Pat kie wicz. Part ner Fe sti wa lu: Ar te Fla men co.

Bilety: 120/100 zł 

Katarzyna Pakosińska
+ Makabunda
W do brym to nie z Zu lą Po go rzel ską
24 marca 19:00

Wrocławski Klub Anima, ul. Pilczycka 47
Jed na z naj bar dziej lu bia nych i po pu lar -
nych pol skich ak to rek ka ba re to wych
i zna ko mi ta wo ka list ka Ka ta rzy na Pa -
ko siń ska, wcie li się w po stać – sym bol
dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne -
go – fan ta stycz ną Zu lę Po go rzel ską
i z to wa rzy sze niem ze spo łu Ma ka bun -
da przy wo ła du cha tam tych cza sów. 
Pio sen ki uzu peł nio ne bę dą spe cjal nie
przy go to wa ny mi ukła da mi ta necz ny mi
i scen ka mi ak tor ski mi w wy ko na niu
tan ce rzy Te atru Mu zycz ne go Ca pi tol we
Wro cła wiu. Po nad to, po ja wią się frag -
men ty fil mu „Ro meo i Jul cia” z udzia łem
m.in. Zu li Po go rzel skiej i Bo do.
Ma ka bun da to wy jąt ko wy ze spół, któ -
ry w no wych aran ża cjach, przy po mi na
naj więk sze szla gie ry tam te go okre su,
jed no cze śnie upa mięt nia jąc i pie lę -
gnu jąc pa mięć o ich twór cach. Jest
Lau re atem Zło te go Li ścia Re tro 2013
za swo ją de biu tanc ką pły tę „Dla Pa ni
Wszyst ko”. Muzycy grają na kla sycz -
nych in stru men tach z tam te go okre -
su ta kich jak ban jo, akor de on, sak so -
fon, kla wi sze czy skrzyp ce. 
Sce na riusz i re ży se ria kon cer tu jest
dzie łem du etu pro du cenc kie go Ge ne -
ral nie Sma ko wi cie – Ma rze na Kop czyń -
ska – Urlich i Mi chał Gaw licz, któ rzy
od kil ku lat przy go to wu ją m.in. naj -
więk szy w Pol sce fe sti wal po świę co ny
20- le ciu mię dzy wo jen ne mu – Fe sti wal
Re tro Czę sto cho wa. Tam wła śnie go -
spo da rzem mu zycz nym kon cer tu fi na -
ło we go jest ze spół Ma ka bun da.

Bilety: 50 zł
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Before Ambientalny 2018
3 marca 19:00 Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5 we Wrocławiu
Be fo re Am bien tal ny to za po wiedź te go rocz ne go Fe sti wa lu Am bien tal ne go, któ -
ry od bę dzie się pod ko niec li sto pa da we Wro cła wiu. 
W pro gra mie: New Ro me, czy li To masz Bed nar czyk – pro du cent mu -
zycz ny zwią za ny z mu zy ką elek tro nicz ną. Ste fan We so łow ski, kom po -
zy tor, skrzy pek, pro du cent mu zycz ny zwią za ny z ame ry kań ską wy -
twór nią Im por tant Re cords, fran cu ską Ici D'ail leurs i bry tyj skim pu bli -
she rem Mu te Song. Bilety: 25/15 zł

EL Carpeta La Far ru ca

KUP BILET



Indialucia
Eth no Jazz Fe sti val
18 mar ca 19:00

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

Pro jekt mu zycz ny łą czą cy dwa fa scy -
nu ją ce sty le mu zycz ne: mu zy kę in dyj -
ską oraz fla men co. Pro jekt ten po -
wstał w ro ku 1999 w In diach wśród
na uczy cie li i uczniów Aka de mii Mu -
zycz nej w Na gpur. Wzię ło w nich
udział wie lu zna ko mi tych mu zy ków
z obu kon ty nen tów. 
Po my sło daw cą, pro du cen -
tem oraz sze fem ar ty -
stycz nym jest gi ta rzy sta
Mi chał Cza chow ski. 

Bi le ty: 60/45/35 zł

Stanisław Soyka & Buba Kuyateh „Action Direct Tales”
22 marca 20:00 Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
Eth no Jazz Fe sti val pre zen tu je wspól ne przed się wzię cie dwóch wy jąt ko wych
mu zy ków – Soy ka & Kuy ateh / Ac tion Di rect!
Sta ni sław Soy ka – wo ka li sta jaz zo wy, skrzy pek, pia ni sta, kom po zy tor. Wciąż in -
ny, wciąż no wy, za ska ku ją cy a jed no cze śnie roz po zna wal ny od pierw szych nut.
Jest zwie rzę ciem mu zycz nym z cha ry zmą per for me ra. Z ze spo łem czy so lo
wkrót ce po wej ściu na sce nę obej mu je cał ko wi te pa no wa nie nad pu blicz no ścią.
W jed nym z licz nych wy wia dów ar ty sta po wie dział „Nie gram dla fa jer wer ków,
nie śpie wam by się po pi sać. Mo ją am bi cją i pra gnie niem jest, by mój śpiew, mo je
pie śni do da wa ły otu chy, pod no si ły na du chu tych, któ rzy przy cho dzą mnie słu -
chać. Chcę by wy cho dzi li z kon cer tu po god ni i umoc nie ni”.
Bu ba Kuy ateh – wir tu oz ko ry i kom po zy tor. Po cho dzi z Gam bii. Je go oj czy stym
ję zy kiem jest Man din ka, zna mien na dla re gio nu Se ne gam bii, nie po sia da ją ca
jed nak for my pi sem nej. Naj bar dziej ty po wą for mą te go prze ka zu są pie śni tra -
dy cyj ne wy ko ny wa ne przez ro dzi ny ja li – mu zy ków spe cja li zu ją cych się w pie -
lę gno wa niu ro dzi mej kul tu ry i oby cza jów, zwa nych tak że mia nem
grio tów. Buba Kuyateh wychowywał się w znanej rodzinie jali. Jest
to odpowiedzialna funkcja, przekazywana z ojca na syna.
Nie po wta rzal ny dźwięk ko ry oraz otwar tość Bu by na in ne sty le mu -
zycz ne za owo co wa ły współ pra cą z wie lo ma ar ty sta mi. Bi le ty: 90/80 zł KUP BILET

Therion
Imperial Age, Null Positiv, The Devil
16 marca 19:00

Centrum Koncertowe A2,
ul. Góralska 5 we Wrocławiu

Szwedz ki ze spół pro mo wać bę dzie
pierw szy od sze ściu lat no wy al bum
stu dyj ny, me tal -ope rę „Be lo ved An ti -
christ”. Przed The rio nem wy stą pią
Ro sja nie z Im pe rial Age, rów nież z no -
wą me tal -ope rą „The Le ga cy Of Atlan -
tis”, a tak że Null Po si tiv i The De vil.
Człon ko wie gru py da rzą Pol skę szcze -
gól nym sen ty men tem, a i oka zja jest
szcze gól na. Ze spół za pre zen tu je bo -
wiem ma te riał z nad cho dzą cej pły ty
stu dyj nej, pierw szej od po nad pię ciu
lat! Po dob nie jak po przed ni al bum
„Les fleurs du mal”, no we wy daw nic -
two The rio na bę dzie utrzy ma ne
w kon wen cji me tal -ope ro wej. Ze spół
zna ny jest z in spi ra cji okul ty zmem,
ka ba łą i mi to lo gią sta ro żyt ną w war -
stwie tek sto wej, a li sta mu zycz nych
sty li styk, któ ry mi wzbo ga ca li kon wen -
cję sym fo nicz ne go me ta lu obej mu je
jazz, pop, in du strial i wie le in nych.
Im pe rial Age to po cho dzą cy z Ro sji
sep tet wy ko nu ją cy sym fo nicz ny me tal
z ele men ta mi mu zy ki lu do wej. Ze spół
zo stał za ło żo ny w 2012 przez kla wi -
szow ca i wo ka li stę Alek san dra „Aora”
Osi po wa. Obec ny skład usta lił się
po do łą cze niu wo ka list ki – śpie wacz ki
ope ro wej Alek san dry Si do ro wej.

Bilety: 115/105/95 zł

KUP BILET



Samuel Alty
1 marca 20: 00

Klub Literacki Proza,
Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu

Sam Al ty jest tan ce rzem, mu zy kiem,
ak to rem, pio sen ka rzem oraz mul tiin -
stru men ta li stą po cho dzą cym z No wej
Ze lan dii. Ukoń czył Dar ting ton Col le ge
of Arts (An glia) na kie run ku kom po zy cji
oraz stu dia ak tor skie MA in Ac ting (Te -
atr Pieśń Ko zła/Man che ster Me tro po -
li tan Uni ver si ty). Zda rzy ło mu się tań -
czyć w Roy al Ope ra Ho use, uczest ni czyć w przed sta wie niu te atral nym na ko le
pod bie gu no wym oraz wy stą pić w an giel skim cyr ku ob jaz do wym ja ko mu zy kal ny
kró lik. W 2015 r. Sam wy dał swo ją pierw szą EP kę „He art Song”, a w 2016 ko lej ny
al bum „Ham me ring Na ils In to The Sky”, któ ry jest mie szan ką sty lów – fol ku, po -
pu, be at bo xu i fin ger sty le. To mu zy ka przy po mi na ją ca o cu dzie ist nie nia we
wszyst kich je go sur re ali stycz nych, pięk nych i wy ma ga ją cych aspek tach.

Bi le ty: 20 zł (do ku pie nia w dniu kon cer tu)

Mid ni ght Blu es i przyjaciele – X -le cie ze spo łu
Leszek Cichoński - gość specjalny
16 marca 20:00 Klub Pod Muzami, Lubin ul. Armii Krajowej 1 

Skład ze spo łu: Ja ro sław Sa niew ski (wo kal) | Ma riusz Wi la now ski (har mo nij ka dia to nicz na)
| Ja cek Tal ko (gi ta ra) | Pa weł Waw rzy niak (gi ta ra) | Krzysz tof Bo row ski (gi ta ra ba so wa)
| Sta ni sław Kraw czyk (per ku sja)

Mid ni ght Blu es to for ma cja blu es’owa, za ło żo na w Lu bi nie w grud niu 2007 r.
(obec ny skład skry sta li zo wał się w 2015 r.). Mu zy ka ze spo łu to sze ro ko ro zu mia -
ny blu es z ele men ta mi roc ka i fu sion. Ze spół two rzą do świad cze ni mu zy cy czę -
sto gra ją cy w otwar tej for mie. A to ozna cza, że mu zy ka jest two rzo na tu i te raz.
Człon ko wie ze spo łu to grupa lu biń skich mu zy ków, ma ją cych za so bą spo ry ba -
gaż do świad czeń es tra do wych. Więk szość z nich wró ci ła do gra nia po wie lu la tach
nie obec no ści na sce nie. Mid ni ght Blu es brał udział w licz nych fe sti wa lach i prze -
glą dach blu eso wych i roc ko wych.

Bi le ty: 40/30 zł | www.ckmu za.eu

Hań ba! Bę dą bić!
8 mar ca 20:00 Fir lej – Ośro dek Dzia łań Ar ty stycz nych, ul. Gra bi szyń ska 56
„Na sza mu zy ka jest na szym bun tem, dźwięk – na szą bro nią” – tak wła śnie mó -
wią o so bie przed sta wi cie le ze spo łu z kra kow skie go Pod gó rza.
Po świet nie przy ję tym ubie gło rocz nym de biu cie i nie mal nie usta ją cej tra sie kon -
cer to wej Zbun to wa na Or kie stra Po dwór ko wa „Hań ba!” po wra ca z ko lej nym al -
bu mem dłu go gra ją cym pt. „Bę dą bić!” (An te na Krzy ku/Ka ro ry fer Le colds). 
Kra kow scy mu zy cy kon ty nu ują swo ją fik cyj ną mu zycz ną opo wieść, w któ rej punk
rock nie po wstał w la tach 70., lecz w burz li wych cza sach II Rze czy po spo li tej. Jak
za wsze po ma ga ją im w tym mię dzy wo jen ni po eci (Tu wim, Bro niew ski czy Ju ran -
dot) oraz po dwór ko we in stru men ta rium (ban jo, akor de on, bę ben, tu ba, klar net).

Bi le ty: 40/30 zł | www.fir lej.wroc.pl/bi le ty

Natalia Przybysz
Światło nocne
24 marca 20:00

Akademia Club,
ul. Grunwaldzka 67 we Wrocławiu
Zespół: Ju rek Za gór ski – gi ta ra | Ma te usz
Waś kie wicz – gi ta ra | Fi lip Jur czy szyn – bas
| Ja kub Sta rusz kie wicz – per ku sja

Na ta lia Przy bysz po wszech nie zna -
na ja ko wo ka list ka pol skie go ze spo łu
so ulo we go i R&B Si stars. La tem 2012 r.
na gra ła pły tę z oka zji 50-le cia de biu tu
ar ty stycz ne go Ja nis Jo plin. Uzna nie kry -
ty ków i du ża fre kwen cja pu blicz no ści
na jej kon cer tach przy czy ni ły się do wy -
da nia al bu mu „Ko zmic Blu es; Tri bu te to
Ja nis Jo plin” w czerw cu na stęp ne go ro -
ku. Al bum oka zał się in spi ra cją do pły ty
Na ta lii Przy bysz „Prąd”, któ ry osią gnął
sta tus pla ty no wej pły ty (30 000 sprze -
da nych eg zem pla rzy). W 2015 r. Na ta lia
otrzy ma ła na gro dę Fry de ry ka w dwóch
ka te go riach – Al bum Ro ku za „Prąd”
oraz Sin giel Ro ku dla „Miód”. 9 ma ja od -
by ła się pre mie ra sin gla „Świa tło noc ne”
za po wia da ją ce go ko lej ny al -
bum Na ta lii Przy bysz o tym
sa mym ty tu le – pre mie ra
pły ty od by ła się 1 wrze -
śnia 2017 r. Bilety: 65 zł KUP BILET

RE ZER WAT „Do ty kaj”
Tra sa kon cer to wa
15 mar ca 20:00

Sta ra Piw ni ca, Krup ni cza 15 we Wro cławiu
Kon cert ze spo łu Re zer wat pro mu ją cy
naj now sze wy daw nic two pły to we pt.
„Do ty kaj”. Al bum ten, to trze cia ofi cjal -
na pły ta Re zer wa tu – ostat nia uka za ła
się w ro ku 1987! Na naj now szej pły cie
Re zer wa tu zna la zło się 11 pre mie ro -
wych utwo rów oraz spe cjal ny bo nus
track, kul to wy utwór „Za opie kuj się
mną” w spe cjal nej wer sji,
w któ rej An drzej Ada miak
na śla du je gło sem wszyst -
kie in stru men ty. 

Bi le ty: 50 zł KUP BILET



Karuzela z Madonnami
10 marca 18:00

ODT Światowid,
ul.Sempołowskiej 54A we Wrocławiu
Re ży se ria i cho re ogra fia: Ewa Sta roń
Przy go to wa nie pio se nek: Ar ni ka Do bras
Mu zy ka: Ka ta rzy na Fa la na, Elż bie ta So ko -
łow ska, Krzysz tof Słu pia nek
Wy stę pu ją: Mo ni ka Ba giń ska, An na Li sic ka,
Do mi ni ka Man der la, An na Po staw ka, Jo an -
na Po tkow skaJu lia Stal mach, Ewa Sta roń

Spek takl mu zycz ny i wy sta wa in spi ro -
wa ne twór czo ścią Ewy De mar czyk.
Spek takl do ty ka te ma tu war to ści,
prze mi ja nia, uczuć wyż szych. Pod kre -
śla jak waż ne jest bu do wa nie w swo -
im ży ciu mą drych i pięk nych wspo -
mnień. Po ka zu je, że to, co w ży ciu
nam zo sta je, to pa mięć o lu dziach,
miej scach i uczu ciach, któ re prze ży -
wa li śmy. Że war to za cho wać w pa -
mię ci to, co ulot ne.
W spek ta klu wy ko rzy sta ne zo sta ły te
naj bar dziej zna ne utwo ry z re per tu aru
Ewy De mar czyk: Grosz ki i ró że, To ma -
szów, Walc Bril lan te, Cy gan ka, Pszen -
ne ła ny, Ka ru ze la z ma don na mi, Po ca -
łun ki, Ta ki śmiesz ny. Te sa me utwo ry
sta ły się też in spi ra cją prac ma lar skich
po ka za nych na wy sta wie.
In ter dy scy pli nar ność przed się wzię cia
ma stwo rzyć atrak cyj ne ra my dla wy -
mia ny re flek sji pod czas spo tka nia
uczest ni ków wy da rze nia na wer ni sa -
żu wy sta wy po spek ta klu. 
Wy sta wa prac uczest ni ków za jęć
w Pra cow ni Pla stycz nej ODT Świa to -
wid, opie ka ar ty stycz na: Han na Za -
wadz ka -Woź niak

Wstęp wolny! | Obo wią zu je re zer wa cja
miejsc tel. 71 348 30 10

Kobietostan. Chór na jedną aktorkę 
Premiera spektaklu Kolektywu Kobietostan
8 marca 19:00 PREMIERA | 9, 10 marca 19:00

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27 we Wrocławiu
Wykonanie: Agnieszka Bresler | Reżyseria: Joanna Lewicka | Dramaturgia: Magdalena Mróz

Ar ty stycz na pró ba sku pie nia nie sły szal nych po li fo nii w gło sie jed nej ak tor ki – re -
pre zen tant ki spo łecz ne go su mie nia. Głos -ak tor ka ni czym prze wod nicz ka chó -
ru w tra ge dii grec kiej sta nie się ko men ta tor ką ży cia i wy śpie wa pieśń o zbio ro -
wej tę sk no cie za lep szym świa tem. Bę dzie na uczy ciel ką mó wie nia dla nie umie -
ją cych mó wić, dla nie ma ją cych miej sca w spo łe czeń stwie, dla zbio ro wo ści ko bie -
ce go wy klu cze nia. Na sce nie zo sta nie wy kre owa ne uto pij ne pań stwo, funk cjo -
nu ją cy w al ter na tyw nej rze czy wi sto ści ty tu ło wy Ko bie to stan – miej sce wy śnio -
ne, w któ rym pra wo usta na wia ją ko bie ty.  W po dróż do Ko bie to sta nu za bio rą
wi dzów ko bie ty -twór czy nie, któ re stwo rzą prze strzeń przed sta wia ją cą zbio ro -
wy por tret ko biet – ich oso bi ste hi sto rie, wraż li wość, pięk no, smu tek i re la cje ze
świa tem ze wnętrz nym. W tę prze strzeń wkro czy ak tor ka, kró lo wa -mat ka Ko -
bie to sta nu, któ ra no si w so bie wszyst kie nie wy po wie dzia ne hi sto rie, bio rąc od -
po wie dzial ność za wy da nie ich na świat, za nada nie im zna cze nia.
Tekst w opar ciu o roz mo wy z ko bie ta mi w Za kła dzie Kar nym w Krzy wań cu, Za -
kła dzie Kar nym nr 1 we Wro cła wiu, Schro ni sku św. Bra ta Al ber ta dla Bez dom -
nych Ko biet i Ma tek z Dzieć mi, Fun da cji Opie ka i Tro ska

Bi le ty: 20 zł Re zer wa cja miejsc: se kre ta riat@gro tow ski -in sti tu te.art.pl, tel. 71 34 45 320

O talencie i byciu sobą,
czyli Chopin artysta
Spek takl – kon cert
4 marca 18:00

CK Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Realizacja:  Dariusz Jakubowski
Pianista: Piotr Szafraniec
Sopranistka: Katarzyna Thomas

Kon cert – spek takl jest „wie lo funk cyj -
nym” pro jek tem, któ ry jest jed no cze -
śnie kon cer tem, spek ta klem oraz spo tka niem z pu blicz no ścią z ele men ta mi wy -
kła du per for ma tyw ne go. Łą czy w so bie ga tun ki i mie sza kon wen cje, z po wo -
dze niem pre zen to wa ny jest na róż nych sce nach w Pol sce.
Na spek takl – kon cert skła da ją się m.in. Dwie mi nia tu ry Ma ria na He ma ra
Umowa i kosmopolita oraz fragmenty Fausta J. W. Goethego Dedykacja i Prolog
oraz  utwory Fryderyka Chopina wykonywane przez pianistę Piotra Szafrańca
oraz sopranistkę Katarzynę Thomas. Da riusz Ja ku bow ski, ak tor, któ ry stwo rzył
licz ne cie ka we ro le m.in. Stru ny w Eks tra dy cji, dok to ra Wój ci ka w Na do bre
i na złe, sę dzie go w O mnie się nie martw, or dy na to ra w Przy ja ciół kach.

Bilety: 25 zł



KUP BILET

Zenon Laskowik Bę dą zmia ny
3 marca 18:00 i 20:00

CS Impart, Wrocław ul. Mazowiecka 17
Występują: Zenon Laskowik, Jacek
Fedorowicz, Adrianna Biedrzyńska,
Adrianna Biernacka, Grzegorz Tomczak,
zespół muzyczny Promile

No wy pro gram Ze no na La sko wi ka i Ka -
ba re ciar ni. W pro gra mie spra wy ak tu al -
ne, ske cze, mo no lo gi, pio sen ki i scen ki.
Ze non La sko wik – je den z naj słyn niej -
szych pol skich sa ty ry ków
i ar ty stów ka ba re to wych.
Twór ca cie szą ce go się wiel -
ką po pu lar no ścią w okre sie
PRL ka ba re tu „Tey”. 

Bi le ty: 90/80 zł

Tre so wa ny męż czy zna – Te atr Ka mie ni ca
3 marca 19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Ko bie ty na wy so kich sta no wi skach i z do brą pen sją to fakt. Ale nie każ de mu fa -
ce to wi się to po do ba. Tym bar dziej, gdy
awans przy cho dzi do....... młod szej ko -
le żan ki z pra cy, któ ra jed no cze śnie jest
part ner ką w ży ciu... 
Se bek (Adam Se ro wa niec), wy cho wa ny
co praw da w du chu rów no upraw nie nia,
ma z tym ewi dent ny pro blem. To on
chciał by być gło wą ro dzi ny – twar dym
i sta now czym męż czy zną, któ ry sam de -
cy du je, kie dy wy cią gnąć pier ścio nek za -
rę czy no wy. Tyl ko czy prze bo jo wa He le na
(Mar ta Cho do row ska), jej ma ma (Ka ta -
rzy na Kwiat kow ska) i ma ma Seb ka (Ju -
sty na Sień czył ło) po zwo lą mu na to? Czy
znaj dą spo sób, by go „wy tre so wać” do ro li, któ rą dla nie go prze wi dzia ły? 
Ko me dię „Tre so wa ny męż czy zna” na pi sał John von Duf fel na mo ty -
wach be st sel le ra Es ther Vi lar „Der dres sier te Mann”.

Bilety: 110/90/80 zł KUP BILET

Biedermann i podpalacze 
Max Frisch | Moralitet bez morału (z epilogiem)
17 i 18 marca 17:00

TP Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c we Wrocławiu
Przekład SŁAWA LISIECKA | Reżyseria i opracowanie muzyczne SILKE JOHANNA FISCHER
Scenografia i kostiumy STEFAN MORGENSTERN | Wideo LUCIA MEINHOLD

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. Sta -
wia ją trud ne py ta nia i roz dra pu ją bo le sne ra ny, szcze gól nie nie wy god ne wte dy, gdy
czło wiek tra ci swo je czło wie czeń stwo, a isto tą je go funk cjo no wa nia jest bez dusz -
ność. Sztucz no ści Bie der man na prze ciw sta wio na zo sta je si ła na tu ral no ści.

UWAGA! Ze względu na niestandardową aranżację widowni na przedstawieniach nie ma
możliwości kupna dostawek | Bilety: 50/40 zł

fot. Marek Grotowski

Teatralne święto
XX Festiwal „Oblicza Teatru”
8-25 marca 2018

Polkowickie Centrum Animacji,
ul. Skalników 4 w Polkowicach

W mar cu dwu dzie sta od sło na Fe sti -
wa lu „Ob li cza Te atru” Po lko wic kie Dni
Te atru. Pa tro nem Ho no ro wym tej ju -
bi le uszo wej edy cji jest Adam Fe ren -
cy – wy bit ny ak tor fil mo wy i te atral ny. 
W re per tu arze ju bi le uszo we go Fe sti -
wa lu zna la zło się osiem przed sta wień,
które wykonają Teatr Korez z Katowic,
Teatr Lubuski z Zielonej Góry, Teatr
Ludowy z Krakowa, Teatr Polonia z
Warszawy, Teatr Bagatela z Krakowa
oraz Teatr Polski ze Szczecina.
Do Po lko wic przy ja dą wspa nia li ak to -
rzy, m.in. Adam Fe ren cy, Mi ro sław Ne -
inert, Ra fał Rut kow ski, Mag da le na Wa -
lach, Ur szu la Gra bow ska, Adam Dzie ci -
niak i Mi chał Ja nic ki.
Spek takl „Dzien nik Prze bu dze nia”
z udzia łem Ada ma Fe ren ce go oraz Jo -
an ny Ko sier kie wicz – po ka za ny zo sta -
nie pod czas Uro czy stej Ga li, na któ rej
roz da ne zo sta ną „Zło te Mie dzia ki” czy li
Na gro dy Pu blicz no ści XIX edy cji. 
Ga lę uświet ni rów nież re ci tal Ma riu sza
Lu bom skie go. Na stęp ne go dnia w ki nie
od bę dzie się Spo tka nie z Mi strzem
pod czas, któ re go Adam Fe ren cy opo -
wie o swo ich ro lach, pa sjach i o wszyst -
kim o co go za py ta my.
Fe sti wa lo wi to wa rzy szyć bę dzie prze -
gląd twór czo ści fil mo wej Pa tro na oraz
wy sta wa zdjęć z po przed nich edy cji.

www.dni te atru.pl

Krótkie formy Teatr Improwizacji Improkracja
13 marca 20:00 Vertigo, ul. Oławska 13 we Wrocławiu
Im pro wi zo wa ny spek takl ko me dio wy! Żad ne go sce na riu sza – czy sta im pro wi za -
cja!
„Krót kie for my” to spek takl ko me dii im pro wi zo wa nej skła da ją cy się z krót kich
gier te atral nych. Pu blicz ność w każ dej grze de cy du je o miej scu ak cji, bo ha te -
rach, któ rych ma ją ode grać ak to rzy czy na wet o sło wach, któ re ma ją paść
w trak cie sce ny. Dzię ki ogrom ne mu wpły wo wi na kształt spek ta klu i ak tyw ne -
mu udzia ło wi pu blicz no ści, mię dzy wi dza mi a ak to ra mi wy twa rza się sil na więź
twór cza. Wy stęp pe łen ener gii, dy na mi ki i do brze ro zu mia ne go sza leń stwa!



Lek cja tań ca
w Za kła dzie We sel no -Po grze bo wym pa na Bam by
Cze ska ko me dia z son ga mi wg Bo hu mi la Hra ba la i Ja ro sla va Haška
15, 16, 17, 18 mar ca 19:00

Sce na Ga dzic kie go, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39
Re ży se ria: Łu kasz Czuj | Sce na riusz: Łu kasz Czuj, Mar cin Mię tus | Tłu ma cze nie tek stów:
Alek san der Ka czo row ski, Ja cek Ba luch, Jan Sta chow ski, Mi ro sław Śmi giel ski 
Tek sty son gów: Mi chał Chlu dziń ski | Mu zy ka: Łu kasz Ma tu szyk
Sce no gra fia i ko stiu my: Mi chał Urban | Cho re ogra fia: Ja kub Le wan dow ski
Mu zy cy: Łu kasz Ma tu szyk (akor de on, pia no), Ro bert Ka mal ski (klar net, sak so fon),
Piotr Ha łaj/ Piotr Ko siń ski (tu ba)

Sur re ali stycz na bie sia da z du cha Hra ba la i Haška w nie po wta rzal nej at mos fe rze
sto li cy Czech. Wy cza ro wa ny na sce nie wie czór w sa li ban kie to wej za kła du po -
grze bo we go, „w at mos fe rze tro chę sty py, a tro chę we se la” za mie nia się w świę -
to praw dzi wej po ezji i hu mo ru – i jesz cze cze goś wię cej. A wszyst ko to z pio sen -
ka mi i mu zy ką gra ją cej na ży wo ka pe li kie ro wa nej przez Łu ka sza Ma tu szy ka.

Bi le ty: 35/28 zł | In for ma cja i re zer wa cja 76 72 33 505 | bi le ty@te atr.le gni ca.pl

Być jak Dr Stran ge lo ve 
czy li jak prze sta łem się bać 
i po ko cha łem mun dur
16 i 17 mar ca 19:00
18 mar ca 18:00

Du ża Sce na, Teatr Dramatyczny
im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu,
pl. Teatralny 1
Re ży se ria: Mar cin Li ber
Tekst i dra ma tur gia: Ja ro sław Mu raw ski
Muzyka: Filip Kaniecki/MNSL

In spi ro wa na dzie ła mi Stan leya Ku -
bric ka opo wieść o sza leń cach u wła -
dzy. Uzna ny re ży ser Mar cin Li ber opo -
wia da hi sto rię obłą ka ne go ame ry kań -
skie go ge ne ra ła Jac ka D. Rip pe ra, któ -
ry wy da je pi lo tom roz kaz nie spro wo -
ko wa ne go ata ku ją dro we go na ZSRR.
Tyl ko w ten spo sób moż na raz na za -
wsze skoń czyć z ko mu ni zmem i do -
stać się do sek su al ne go ra ju.

Bilety: 29/22  zł

Kordian, czyli panoptikum strachów polskich 
Na motywach dramatu Juliusza Słowackiego
2 marca 19:00 | 7 i 8 marca 13:00

TP Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3 we Wrocławiu
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. 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.

Bilety: 50/40/30 zł 

fot. Marek Grotowski

fot. Karol Budrewicz

Ko me dio we Wa ga ry
Na rwa ni z Kon tek stu | Im pro Show
21 mar ca 19:00

CK Ago ra, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Ka ba re to we show, któ re po wsta je
na ży wo z udzia łem pu blicz no ści. Ak -
to rzy z ko micz nym po lo tem od gry wa -
ją wszyst ko, cze go za ży czy so bie pu -
blicz ność!
Gru pa im pro wi za cyj na Na rwa ni z Kon -
tek stu to czte rech zna ko mi tych ak to -
rów (trzech z nich zna my z Ka ba re tu
Chy ba) – Piotr Gu mu lec, Krzysz tof Wil -
kosz, Ja kub Krzak oraz Ad rian Hre ho -
ro wicz. Za pre zen tu ją się w in te rak -
tyw nym wi do wi sku ko me dio wym
„Im pro Show”, w któ rym głów ną ro lę
od gry wa pu blicz ność. In te li gent ny
dow cip, bły sko tli we pu en ty, świet ne
ak tor stwo plus wy jąt ko wa kon fe ran -
sjer ka spra wia ją, że każ dy wie czór
z Na rwa ny mi jest ar cy śmiesz ny!

Bi le ty: 20/15 zł



CAFÉ PANIQUE  fot. Natalia Kabanow

HYDROKOSMOS
REŻ. KONRAD DWORAKOWSKI

21 MARCA, GODZ. 11:00
22 MARCA, GODZ. 11:00
Scena na Świebodzkim

CAFÉ PANIQUE
REŻ.  JOANNA GEIRGK

23 MARCA, GODZ. 19:00
24 MARCA, GODZ. 19:00
25 MARCA, GODZ. 19:00
Scena na Świebodzkim

Zu pa ryb na w Ode ssie  TEATR NA SZLAKU – ŚWIE BODZ KI OFF
3 mar ca 19:00 TP Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c we Wrocławiu

Reżyseria: Julia Mark | Dramaturgia: Szymon Bogacz | Wykonanie: Sebastian Ryś

Kim był Jan Kar ski?  Kim był by Jan Kar ski, gdy by... No wła śnie, gdy by mu się uda ło?
Co, gdy by je den czło wiek mógł zmie nić bieg hi sto rii? Co, gdy by je den czło wiek mógł
oca lić ży cie wie lu? Co, gdy by ist niał bo ha ter, ale je go głos po zo stał nie my? Co, gdy by
zma ga nie z obo jęt no ścią zna la zło swo ją kon ty nu ację 60 lat póź niej? Oto głos mło -
de go po ko le nia, któ re wskrze sza nie do koń czo ną opo wieść za po mnia ne go bo ha te ra.
Świat dra ma tu Zu pa ryb na w Ode ssie to świat, w któ rym bli zny Kar skie go na -
praw dę za słu gu ją na mia no blizn wol no ści. W któ rym fakt ten jest nie pod wa żal -
ny. Fa bu ła spek ta klu jest na prze mian praw dzi wa lub zmy ślo na, wzru sza ją ca
lub cy nicz na, ale za wsze głę bo ko in try gu ją ca. 
Uję ta w 55-mi nu to wą opo wieść hi sto ria wo jen nych lo sów naj słyn niej sze go Pol -
skie go Emi sa riu sza. To dzię ki nie mu mi lio ny ży ją cych to dziś nie do szłe ofia ry
Ho lo cau stu. Czy tak jest le piej?
W obu rze czy wi sto ściach do peł nił się plan. Raz bo ski, raz czło wie ka. Któ ry jest
tym wła ści wym?
Czy masz w so bie od wa gę, że by do koń czyć mi sję Kar skie go?
A mo że na pi szesz wła sną opo wieść...

Bilety: 20/15 zł

Kolorowo PRAPREMIERA
17 mar ca 17:00
18 i 25 mar ca 12:30

Du ża Sce na, Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu

Spek takl po dej mu je te mat ko lo rów
oraz emo cji. Przed sta wia mo ment roz -
po zna nia ko lo rów i mo ment za ba wy
ko lo ra mi; przed sta wia spo so by nada -
wa nia zna cze nia ko lo rom i sy tu acje
roz po zna nia emo cji i za ba wy emo cja -
mi, a tak że wska zu je na moż li wo ści
wy ra ża nia emo cji za po mo cą ko lo rów.
In sce ni za cja ma na ce lu uru cho mie nie
sys te mu my śle nia syn kre tycz ne go,
przed sta wia ją ce go spój no ści oto cze -
nia, ma ją cą cel i sens, gdzie pew ne sy -
tu acje wy da rza ją się „po coś”. 
Spek takl ukie run ko wa ny jest na
kształ to wa nie zdol no ści dziec ka zwią -
za nych z od czu wa niem, ro zu mie niem
i gro ma dze niem in for ma cji do star cza -
nych przez zmy sły z oto cze nia oraz
z wła sne go or ga ni zmu. KO LO RO WO,
wy ko rzy stu jąc za ba wę ko lo rem/ bar -
wą ma wpły wać na pro ce sy po znaw -
cze od bior cy i je go za cho wa nia.

Spek takl dla dzie ci w wieku 3-5 lat

Poczekalnia 6.2.0
Teatr dla początkujacych
3 i 4 marca 20:00

Centrum Technologii Audiowizualnych,
ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
Sce na riusz: Mar ta Gu śniow ska
Reżyseria: Piotr Łukaszczyk Projekcje:
Bartosz Gajek

Już? Moż na? Już te raz? Nie, chy ba nie. To
jesz cze tro chę po cze kaj my… to mo że
te raz? Czy już? Ile moż na cze kać? No
wła śnie ile? Każ dy na coś cze ka. Na au -
to bus. Na eme ry tu rę. Na sto lik w ulu -
bio nej re stau ra cji. Na ko le żan kę, któ ra
się spóź nia. Na te le fon. Na słoń ce.
Na lep sze cza sy. Na mi łość. 
Bo ha te ro wie „Po cze kal ni 6-2-0” zo sta ją
za mknię ci w nie roz wią za nych spra -
wach, w nie prze pra co wa nych emo cjach,
w jed nej prze strze ni. Czym jest po cze -
kal nia? Przed sion kiem? Pod świa do mo -
ścią? Czyść cem? Co cze ka na bo ha te rów
za czer wo ny mi drzwia mi? I pod sta wo we
py ta nie – ko mu uda się stąd wyjść?
Tekst na gro dzo ny na II edy cji Wro cław -
skie go Kon kur su Dra ma tur gicz ne go.

Bilety: 20 zł



Mu zeum
Ksią żąt Lu bo mir skich. 
Nie/za po mnia na hi sto ria
Do 1 lipca 2018

Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
ul. Szewska 37 we Wrocławiu

Mu zeum Ksią żąt Lu bo mir skich do wy -
bu chu dru giej woj ny świa to wej funk -
cjo no wa ło we Lwo wie ja ko część Za -
kła du Na ro do we go im. Osso liń skich.
Utwo rzo no je 25 grud nia 1823 ro ku
na mo cy po ro zu mie nia mię dzy hra bią
Jó ze fem Mak sy mi lia nem Osso liń skim,
za ło ży cie lem Osso li neum, a księ ciem
Hen ry kiem Lu bo mir skim. Pierw szy mi
na byt ka mi Mu zeum by ły prze ka zy
obu fun da to rów uzu peł nia ne w cią gu
ko lej nych lat licz ny mi da ro wi zna mi.
Zgro ma dzo ny w Mu zeum zbiór ob ra -
zów li czył w 1939 r. oko ło 1500 dzieł.
Znacz na część ko lek cji znaj du je się
obec nie we Lwow skiej Na ro do wej Ga -
le rii Sztu ki im. Borysa G. Woź nic kie go.
Pod czas woj ny Mu zeum Ksią żąt Lu bo -
mir skich stra ci ło du żą część zbio rów.
Na wy sta wie po ka za ne zo sta ną wy -
bra ne por tre ty naj waż niej szych i naj -
bar dziej za słu żo nych dla Pol ski osób,
a tak że por tre ty przed sta wi cie li in nych
na ro do wo ści za miesz ka łych w Ga li cji,
ma lar stwo ro dza jo we i hi sto rycz ne ar -
ty stów pol skich i eu ro pej skich.
Wśród pre zen to wa nych prac na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu je płót no Jó ze fa
Brand ta Mo dli twa w ste pie oraz Ane -
mo ny Le ona Wy czół kow skie go.

Wy sta wa czyn na:  wt-so 10:00-18:00,
nd 10:00-16:00 | Wstęp wol ny!

H. Rodakowski, Portret Marii Woźniakowskiej,
1891 | Lwowska Narodowa Galeria Sztuki
im. B.G. Woźnickiego

Ma nie ryzm wro cław ski
Do 13 maja

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Pierw sza w hi sto rii mo no gra ficz na wy sta wa po świę co na wro cław skie mu ma -
nie ry zmo wi – fa scy nu ją ce mu okre so wi w sztu ce sto li cy Ślą ska, któ ry na dal po -
zo sta je ma ło roz po zna ny. La ta oko ło 1600 r. i po czą tek XVII w. to czas wiel kie -
go roz kwi tu mia sta i po wsta ją cej w nim sztu ki.
Wte dy we Wro cła wiu two rzą tak uta len to wa ni ar ty ści, jak Ger hard Hen drik
z Am ster da mu, Georg Hay er, Ja cob Wal ther, Jo hann Thwen ger oraz ca ła ple ja da
zna ko mi tych tu tej szych złot ni ków – wy ja śnia Piotr Oszcza now ski, ku ra tor wy -
sta wy. To okres, w któ rym swo ją ar ty stycz ną doj rza łość osią ga ją naj wy bit niej si
twór cy wro cław skie go ma nie ry zmu: Bar tło miej Stro bel mł., Da vid He iden re ich,
Ca spar Pfi ster czy też Fa bian Nitsch. Naj cen niej szy mi dzie ła mi po ka zy wa ny mi
na wy sta wie są – po raz pierw szy od cza sów woj ny za pre zen to wa ne obok sie -
bie – pra ce po cho dzą ce z ko ścio ła Świę tej Trój cy w Żó ra wi nie. Są to kre acje świa -
to wej sła wy ma nie ry stów: ob raz Bar tho lo ma eu sa Spran ge ra Chrzest Chry stu -
sa oraz rzeź ba Ad ria ena de Vries Chry stus przy ko lum nie. 
Wy sta wę zor ga ni zo wa no z oka zji 70-le cia Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu.

Raz oko ło Wiel kiej no cy
Od 3 marca  Mu zeum Et no gra ficz ne we Wrocławiu, ul. Traugutta 111-113
W 1968 r. Mu zeum Et no gra ficz ne, od dział Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu,
zor ga ni zo wa ło wy sta wę „Wio sen na pla sty ka ob rzę do wa”.
W 2018 r. mi ja 50 lat od przy go to wa nia tej eks po zy cji, a ju bi le usz jest oka zją
do przy to cze nia wro cła wia nom opo wie ści o hi sto rii ko lek cji pla sty ki ob rzę do wej
i o twór cach, któ rych pra ce skła da ją się na ten zbiór (950 eks po na tów).
Na wy sta wie bę dzie moż na zo ba czyć pi san ki zdo bio ne tech ni ką ba ti ko wą, ry -
tow ni czą, okle jan ki, na le pian ki oraz jaj ka ar ty stycz nie zdo bio ne. Po ka za ne zo -
sta ną tak że pal my i in ne re kwi zy ty ob rzę do wo ści wiel ka noc nej. 
24 mar ca, w cza sie trwa nia eks po zy cji Muzeum zaprasza na kier masz.

Wystawa czynna do 8.04.2018

Jó zef Pił sud ski w ka ry ka tu rze
Do 30 kwie tnia Gmach głów ny Mu zeum Mie dzi w Le gni cy, wejście od ul. św. Jana
W okre sie dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, ota cza ny za ży cia swo istym kul -
tem Jó zef Pił sud ski, twór ca Le gio nów, Na czel nik Pań stwa i Pierw szy Mar sza łek
Od ro dzo nej Pol ski, był rów nie chęt nie „czczo ny” na po lu ka ry ka tu ry. Świad czą
o tym nie zli czo ne wi ze run ki sa ty rycz ne Mar szał ka z te go cza su. Wy sta wa, przy -
go to wa na przez Mu zeum Hi sto rii Kielc, uka zu je wiel ką róż no rod ność po staw
ów cze snej ka ry ka tu ry wo bec źró dła jej in spi ra cji – od ser decz no ści i po par cia,
aż po zło śli wo ści i kry ty kę. Żart za mknię ty w ilu stra cji sta no wił nie tyl ko iro -
nicz ne od bi cie rze czy wi sto ści, spe cy ficz ne go „mo men tu dzie jo we go”, ale i po -
ten cjal nie groź ne na rzę dzie po li tycz nej
dys ku sji, kreu ją ce spo łecz ne sym pa tie
i an ty pa tie. Eks po zy cję uroz ma ica ją sa -
ty rycz ne gra fi ki oraz ty tu ły pra so we ze
zbio rów Za kła du Na ro do we go im.
Osso liń skich we Wro cła wiu. Wy sta wa
stwa rza rów nież nie co dzien ną moż li -
wość obej rze nia rzeź biar skiej po do bi -
zny Pił sud skie go, wy ko na nej przez
zna ne go war szaw skie go rzeź bia rza
i me da lie ra Jó ze fa Go sław skie go. 

Bi le ty: 10/6 zł
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Artur Zdanewicz Fotografie
6 marca 18:00

Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej im. E. Gep per -
ta, Ru ska 46c/7 we Wro cławiu
fragmenty przeżyć | fragmenty świata |
miniatury rzeczywistości.

Zdję cia są uchwy co ny mi frag men ta mi
prze żyć, a apa rat fo to gra ficz ny sta no -
wi ide al ne na rzę dzie świa do mo ści
w jej za bor czych dą że niach. 
Su san Son tag – „O fo to gra fii”: (jak sa -
ma pi sze), zbie rać fo to gra fie to zbie rać
świat. (...). Sta no wią pró bę na wią za nia
kon tak tu lub od sy ła ją do in nej rze czy -
wi sto ści. Nie pró bu ją ni cze go wy ja -
śniać. Za chę cam do wła snych po szu -
ki wań, nada wa nia zna czeń, roz my ślań
i in ter pre ta cji...

Do 31.03.2018

Hubert Humka
Death Landscapes
Od 2 marca 

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A

(...). Po zor nie na tu ral ny pej zaż lub zwy -
czaj na prze strzeń miej ska skry wa ją nie -
kie dy miej sca bi tew, okrut nych zbrod ni,
czy in nych fa tal nych wy da rzeń. Ich śla -
dy mo że zu peł nie prze sła niać pięk -
na sce ne ria przy ro dy al bo frag men ty ar -
chi tek tu ry. Jed nak miej sca te po sia da ją
szcze gól ną au rę. (...). Hu bert Hum ka
przed sta wia ta kie wła śnie ska żo ne kra -
jo bra zy, eks plo ru jąc przy tym mrocz ne
za ka mar ki ludz kiej du szy. W cy klu „De -
ath Land sca pes” ma my do czy nie nia
z odar ciem pej za żu z je go ro man tycz -
ne go ma low ni cze go kon tek stu. Ar ty sta
na kła da bo wiem na ni by neu tral ne wi -
do ki filtr dra ma tycz nych hi sto rii. Zdję cia
po wsta wa ły o okre ślo nych go dzi nach
w rocz ni ce wy da rzeń, któ re mia ły miej -
sce w pre zen to wa nych na fo to gra fiach
prze strze niach. 
Cykl Hum ki jest za prze cze niem tra dy -
cyj ne go pocz tów ko we go spo so bu
przed sta wia nia kra jo bra zu. W „De ath
Land sca pes” nie win ny wi dok skry wa
i od sła nia jed no cze śnie tra gicz ną hi sto -
rię i mrocz ną praw dę o czło wie ku. Sa -
crum mie sza się z pro fa num, a ze zdjęć
wy ła nia się ukry ta war stwa rze czy wi -
sto ści nie wi docz na przy po bież nym
oglą dzie. Ku ra tor: Pa weł Bą kow ski.

Opro wa dza nie i spo tka nie z au to rem:
4 mar ca, godz. 15.00 | Wstęp wolny! 
Do 4 czerwca

22 lipca 2011, Utøya

Je rzy Woj to wicz
Za klę ci w ka mie nie | Fotografia
2 marca 18:00

Za Sza fą, ul. św. Mar ci na 4 we Wrocławiu
Prze mie rza jąc róż ne cie ka we za kąt ki
świa ta sta ram się od na leźć in te re su ją -
ce, być mo że nie do strze ga ne przez in -
nych szcze gó ły tych miejsc. Sy tu acje
po wsta łe ze świa tło cie nia pa da ją ce go
w tym cza sie i w tym mo men cie na gó -
ry, ka mie nie czy też ko na ry drzew. Pre -
zen to wa ne na fo to gra fiach kom po zy cje
to ulot na ma gia ma lo wa nia świa tłem
nie po wta rzal nych ob ra zów uka zu ją cych
ukry te, cza ro dziej skie ob li cze na tu ry.
Mam ogrom ną na dzie ję, że mo je su -
biek tyw ne spoj rze nie za war te na dwu -
wy mia ro wej kart ce pa pie ru fo to gra -
ficz ne go po bu dzi wy obraź nię wi dza…

Je rzy Woj to wicz
Ab sol went Wyż sze go Stu dium Fo to -
gra fii w Je le niej Gó rze. Do tej po ry zre -
ali zo wał kil ka wy staw in dy wi du al nych
i zbio ro wych w kra ju.
Zaprasza ZPAF – Okręg Dol no ślą ski.

Do 31.03.2018

Da wi d Ha da r Si to druk
8 mar ca 17:00 Mu zeum Pa pier nic twa, ul. Kłodzka 42 w Dusz ni kach -Zdro ju
Wy sta wa pre zen tu je ko lek cję gra fik po wsta łych w róż nych tech ni kach si to dru ku
w cza sie po nad 40-let niej dzia łal no ści ar ty sty ja ko na uczy cie la i ma ster -prin te ra.
Aneks do wy sta wy sta no wi se ria prac wy ko na nych przez mło dzież z Ze spo łu Szkół
w Dusz ni kach  pod czas warsz ta tów pro wa dzo nych przez Da wi da Ha da ra w 2017 r.
Da wid Ha dar, ar ty sta po cho dze nia ży dow skie go, na uczy ciel fo to gra fii, tech nik
gra ficz nych i ka li gra fii. Stu dio wał na Aka de mii Sztu ki Be ca lel w Je ro zo li mie. Nie -
mal ca łe za wo do we ży cie na uczał – za rów no w bar dzo pre sti żo wych szko łach,
jak i re so cja li zu jąc mło dzież trud ną. Od 1974 r. pra co wał w Mu zeum Tel Awi wie,
w któ rym w 1990 r. za ło żył warsz tat fo to gra fii i uczył si to dru ku. Do 15.07.2018



Kobieta w fotografii XIX
i XX wieku Cudowna kobieta
8 marca 9:00

CK Zamek, Wrocław pl. Świętojański 1
Wystawa ar chi wal nych zdjęć z oka zji
Mię dzy na ro do we go Dnia Ko biet. Fo to -
gra fie (re pro duk cje) po cho dzą z pry wat -
nych zbio rów ko lek cjo ne rów. Jak pi sze
zna ny kry tyk sztu ki John Ber ger „fo to -
gra fia jest dziw nym wy na laz kiem skła -
da ją cym się z świa tła i cza su” (...) „Ni gdy
nie pa trzy my tyl ko na rzecz, ale za wsze
szu ka my re la cji mię dzy rze cza mi
na któ re pa trzy my, a na mi. Na sza wi zja
jest nie ustan nie ak tyw na, nie ustan nie
się po ru sza, nie ustan nie krą ży w kół ko
wo kół niej, sta no wiąc to co jest obec ne„
Zro zu mieć Fo to gra fię/Un der stan ding
a Pho to graph oraz Spo so by Wi dze nia
/Ways of Se eing – John Ber ger

Do 22.04.218 | Wstęp wolny!

Ka ta rzy na Bia lik
My bo dy is my ho me | Fotografia
9 mar ca 20:00

Fun da cja Jak Ma lo wa na,
ul. Rej ta na 3 we Wro cławiu

Na eks po zy cję skła da ją się wy bra ne fo -
to gra fie, po wsta łe na prze strze ni
ostat nich dwóch lat, uka zu jące eks plo -
ro wa ny przez ar tyst kę te mat ko bie cej
cie le sno ści i sek su al no ści, w kon tek ście
sze ro ko po ję tej wol no ści.
Pink Cru el la (pseud. Ka ta rzy ny Bia lik),
w 2012 r. obro ni ła dy plom w pra cow ni
prof. Ka zi mie rza Paw la ka, na Wy dzia le
Ce ra mi ki i Szkła Aka de mii Sztuk Pięk -
nych we Wro cła wiu. Obec nie pod sta -
wo wym me dium jest dla niej fo to gra -
fia, a głów nym obiek tem za in te re so -
wa nia – cia ło. Two rzy przede wszyst -
kim ak ty i por tre ty, czę sto wkom po no -
wu jąc w nie ele men ty gra ficz ne z cia -
łem ko re spon du ją ce. W swo ich pra -
cach po ru sza te ma ty ko bie co ści, cie le -
sno ści i sek su al no ści, mó wi o wła -
snych emo cjach z ni mi zwią za nych,
to wa rzy szą cych po zna wa niu sie bie
i świa ta. In te re su je ją miej sce ko bie ty
we współ cze snym świe cie, jej pier -
wot ny zwią zek z na tu rą oraz to, jak
po strze ga się ją w na szej kul tu rze. In -
spi ra cje czer pie z wła snych do świad -
czeń i ob ser wa cji oraz li te ra tu ry, sztu -
ki i mu zy ki – głów nie fe mi ni stycz nej.
Wy sta wa  ma miej sce z oka zji Mię dzy -
na ro do we go Dnia Ko biet i to wa rzy szy
wy da rze niom zwią za nym z wro cław -
ską Ma ni fą. 

Do 7.04.2018 | Wstęp wolny!

Barbara Gulbinowicz
Być Kobietą... | Malarstwo
7 mar ca 18:00

Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych
Piast, ul. Rękodzielnicza 1 we Wrocławiu

Bar ba ra Gul bi no wicz, stu dio wa łam ma -
lar stwo w ASP we Wro cła wiu w prac.
prof. Jó ze fa Ha ła sa. 
Po słu gu ję się tech ni ka mi: olej, akryl,
akwa re la, tech ni ki mie sza ne. Od dro gi
ma lar stwa ocze ku ję praw dy i pięk na.
Znaj du jąc prze ja wy tych atry bu tów
w ota cza ją cym mnie świe cie, utrwa lam
je pędz lem za po mo cą ko lo ru, świa tła,
fak tu ry. Wy so ko ce nię so bie warsz tat,
bie głość i swo bo dę ge stu ma lar skie go.
Każ dy mój re ali stycz ny ob raz za wie ra
pier wia stek sym bo licz ny i prócz war -
stwy czy sto es te tycz nej po sia da po kład
du cho wo ści kie ro wa ny ku wzmoc nie niu
ży cia – je go war to ści, bo gac twa i ra do ści.

Do 21 marca wt, śr i pt 10-12 i 15-18.00

Elż bie ta Bo uko ur ba ne Malarstwo | Ami ka Ji bu Ceramika
Fi ni saż 9 marca 17:30 Fama, ul. Bolesława Krzywoustego 286, Wrocław
Wy sta wą „Si ła Ko biet” każ da z ar ty stek przed sta wi ła wła sną in ter pre ta cję ko bie co -
ści, wy ra żo ną w in nym me dium. Elż bie ta Bo uko ur ba ne, rzeź biar ka, ma lar ka, po et ka.
Dy plom uzy ska ła w Inst. Ma lar stwa, Rzeź by, Gra fi ki i Ar chi tek tu ry w Sankt Pe ters -
bur gu w 1986r. In spi ru je Ją ludz kie cia ło i du sza. Jej sztu ka za chwy ca bo gac twem
ko lo rów, cie ka wą for mą, wzbo ga co ną ele men ta mi orien tal ny mi. Ami ka Ji bu, dok to -

rant ka na Un. Sztu ki w To kio na Wydz.
Szkła. Dwu krot nie zmie nia ła pra cow nie,
po nie waż jej sztu ka cią gle po ru sza ła ta bu
w ja poń skiej kul tu rze. W pra cow ni me ta lu
apro bo wa no i pro pa go wa no tyl ko pra ce
tra dy cyj ne, na to miast w pra cow ni szkła,
choć zna la zła wła sny styl i uzna nie, to
na dal jej sztu ka szo ko wa ła.



7 grzechów głównych Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa 
14 marca 12:00 MDK Śródmieście, ul. St. Dubois 5 we Wrocławiu

Na wy sta wę skła da ją się re ali za cje te -
ma tu kon kur so we go wy ko na ne w tech -
ni kach gra fi ki warsz ta to wej, kom pu te ro -
wej, ry sun ku, ma lar stwa i rzeź by. Au to -
ra mi prac są dzie ci i mło dzież z ca łej Pol -
ski, któ rzy na de sła li do Ga le rii 176 prac.
Re ali za cje pla stycz ne są ale go ria mi sied -
miu grze chów głów nych. 
Do 13.04.2018 | Wstęp wol ny!Nadia Fijałkowska lat 6

Ewa My oshin Ha dy doń,
Ny ogen No wak Kurz Zen
8 mar ca 18:00

Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu
ul. Kiełbaśnicza 28

Pre zen ta cja sztu ki ja poń skiej, któ rej
au to ra mi są Po la cy na sta łe za miesz -
ku ją cy Azję. 
Ewa My oshin Ha dy doń za pre zen tu je
twa rze 13 Bud dów i san skryc kie li te ry
(bon ji). Man da la Trzy na stu Bud dów
uka zu je w rze czy wi sto ści 13 aspek -
tów jed ne go Bud dy, któ ry jest Pust ką. 
Nyogen No wak przed sta wi ma lar stwo
zen (zen ga) i ka li gra fię zen (zen sho).
Jest to orien tal ne ma lar stwo tu szem,
w któ rym zna czą cą ro lę od gry wa li nia.
Ku ra to r wy sta wy Mi ro sław Ja siń ski.

Do 31.03.2018 | Wstęp wolny!

Lidia Bojnowska Męka i chwała
10 marca 17:00 Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10 we Wrocławiu
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Fundacja „Studium Culturae Ecclesiae" 

W części muzycznej: Ma te usz Do bro wol ski – for te pian
Pre zen to wa ne na wy sta wie ob ra zy są wy ko ny wa ne spe cy ficz ną tech ni ką. Ar -
tyst ka do ich po wsta nia uży ła śru bek, na krę tek i gwoź dzi. Rze czy, któ re nie ko -
ja rzą się za bar dzo ze sztu ką, a tym bar dziej z czymś tak świe tli stym, ulot nym,
ale i głę bo kim jak sztu ka sa kral na. Ob ra zy Li dii Boj now skiej ma ją to do sie bie, że
o każ dej po rze dnia wy glą da ją ina czej. Za sto so wa nie w twór czym pro ce sie róż -
nych wiel ko ści, fak tur czy gru bo ści i kształ tów za gwa ran to wa ło, że świa tło w za -
leż no ści od ką ta pa da nia ina czej ma lu je wi ze ru nek. 
Li dia Boj now ska (ur. 1958 r.), z wy kształ ce nia na uczy ciel, au tor ka wie lu prac flo -
ry stycz nych i ma lar skich, pa sjo nat ka przed sta wień te atral nych dla dzie ci, ję zy -
ka mi go we go, ste po wa nia, śpie wu (świd nic ki chór „Mi se ri cor dia”) i gry na in stru -
men tach (akor de on, gi ta ra i har mo nij ka ust na).

Do 12.04.2018 po-pt w godz. 10-18, w so 12-18 | Wstęp wolny!

Ho no ra ta i Rafał Wer sz ler Filc & Pa pier
Do 31 marca Cen trum Ak tyw no ści Lo kal nej – CAL, Szczyt ni ki, ul. Cho pi na 9A we Wro cławiu
Wro cław scy ar ty ści pla sty cy, ab sol wen ci wro cław skiej ASP – Ho no ra ta Wer sz -
ler, spe cja li za cja – Wzor nic two Prze my sło we. Zaj mu je się sztu ką włók na i fo to gra -
fią. Two rzy obiek ty z fil cu, pa pie ru, włó kien na tu ral nych i ro ślin.
Ra fał Wer sz ler – spe cja li za cja Szkło Uni ka to we. Zaj mu je się sztu ką włók na,
prze twa rza niem pa pie ru, ry sun kiem, gra fi ką ar ty stycz ną, fo to gra fią, fil mem do -
ku men tal nym, sa ty rą, ma lar stwem ba ti ko wym, akry lo wym, akwa re lą.
CAL to no wo po wsta ły ośro dek kul tu ry we Wro cła wiu. Je go prze ka za nie miesz -
kań com od by ło się w po ło wie lu te go br. Cen trum dzia ła na za sa dach wo lon ta -
ria tu, bez środ ków wła snych. Wśród wie lu ini cja tyw podejmowanych przez lo -
kal ną spo łecz no ść są Klub Se nio ra, klub bry dżo wy i sza cho wy, pra cow nia pla -
stycz na, pra cow nia in for ma tycz na, har ce rze, klub spor to wy, spo tka nia z cie ka -
wy mi ludź mi oraz mi ni Ga le ria CAL, w któ rej ja ko pierw si zapre zen tu ją się wro -
cław sy ar ty ści Ho no ra ta i Ra fa ł Wer sz le r.

Jerzy Kosałka Alternatywna
historia sztuki
9 marca 18:00

Entropia, ul. Rzeźnicza 4 we Wrocławiu
Au to rem wy sta wy jest Je rzy Ko sał ka,
ar ty sta wi zu al ny, je den z „lu xu sow ców”
re pre zen tu ją cy wro cław ską post -post
awan gar dę. Wiel bi ciel post -praw dy.
Two rzy in ter dy scy pli nar ne in sta la cje.
Tym ra zem, od po wia da jąc na po trze bę
cza su i po słu gu jąc się po pu lar ną ostat -
nio me to dą re la ty wi za cji ocen hi sto -
rycz nych, za pre zen tu je swo je wer sje
wy da rzeń, któ re mia ły miej sce w hi sto -
rii sztu ki, a bo ha te ra mi tych wy da rzeń
są wy bit ni wro cław scy ar ty ści.

Do 23.03.2018 | Wstęp wolny!



Mag da le na Ra ni szew ska
Skrzy dło z pa pie ru 
2 mar ca 17:00

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

Ab sol went ka Pań stwo we go Li ceum
Sztuk Pla stycz nych we Wro cła wiu ze
spe cja li za cją wy sta wien ni czą. Zwią -
za na za wo do wo z Mu zeum Miej skim
Wro cła wia. Przez la ta pra cy współ -
uczest ni czy la w wie lu spek ta ku lar -
nych mu ze al nych wy da rze niach ar ty -
stycz nych i hi sto rycz nych, pro jek tu jąc
opra wę pla stycz ną eks po zy cji oraz to -
wa rzy szą ce im dru ki ulot ne.
W 2004 ro ku otrzy ma ła Głów ną Na -
gro dę i Pu char Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej w kon kur sie na Naj traf niej szą
Sza tę Edy tor ską Książ ki Na uko wej
za ka ta log „Gdzie się ba wi li wro cła wia -
nie w pierw szej po ło wie XX wie ku”.
Pod su mo wa niem 25 lat pra cy w Mu -
zeum by ła wy sta wa pt. „mniej OFI -
CJAL NIE”, któ ra od by ła się w 2013 ro -
ku w Ra tu szu. Oprócz obiek tów za -
pro jek to wa nych na po trze by mu ze al -
nych wy staw, pre zen to wa ne by ły pra -
ce two rzo ne jak do tąd „do szu fla dy”.
Po wsta wa ły one mi mo cho dem – ja ko
za pis emo cji wy dar ty z pa pie ru. Z cza -
sem eks po zy cja roz ro sła się do cał -
kiem po kaź nych roz mia rów, a te raz
cykl skrzy dla tych ko la ży za go ścił
w Ga le rii Tkac kiej na Jat kach.

Do 25.03.2018

Ilona Stefańska Malarstwo
8 marca 16:00

Klub - Galeria Sztuki  DSAP  we Wrocławiu,
pl. św. Macieja 5A

Ilo na Ste fań ska czło nek Dol no ślą skie -
go Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Pla sty -
ków we Wro cła wiu, ma lar stwo to Jej
pa sja. Ma lu je ob ra zy olej ne, akry lo we,
szki ce kred ką i ołów kiem. 
Ob ra zy o róż no rod nej te ma ty ce po -
cząw szy od kwia tów, pej za ży, por tre -
tów, abs trak cji i ar chi tek tu ry. In spi ra -
cją do swo ich re ali stycz nych ob ra zów
jak sa ma mó wi, czer pie z przy ro dy, po -
dró ży – ka drów wi dzia nych i za pi sa -
nych w pa mię ci. 
Wy sta wa skła da się z dwóch te ma tów
„Wro cław w ma lar stwie” i „Mój świat”.
Uczest ni czy ła już w wie lu wy sta wach
zbio ro wych i in dy wi du al nych. 

Do 30.03.2018

Irena Bigosińska
„Co w du szy gra” | Ma lar stwo
5 mar ca 18:00

Salonik Trzech Muz, Wrocław ul. Zawalna 7
W pro gra mie wer ni sa żu: kon cert uczniów
wro cław skich szkół mu zycz nych

Ar tyst ka na le ży do Dol no ślą skie go Sto -
wa rzy sze nia Ar ty stów i Pla sty ków.
Stu diu je Ma lar stwo na Aka de mii Sztuk
Pięk nych im. Eu ge niu sza Gep per ta we
Wro cła wiu pod kie run kiem prof. Wal -
de ma ra Gra czy ka i dr hab. Da rii Mi lec -
kiej prof. nadzw. ASP we Wro cła wiu.
Two rzy ob ra zy far ba mi akry lo wy mi. In -
spi ra cje czer pie z ży cia co dzien ne go,
wła snych emo cji, ob ser wa cji, po dró ży.
Ob ra zy ar tyst ki znaj du ją się w pry wat -
nych ko lek cjach w Ro sji, Tur cji, An glii,
Niem czech i Pol sce. 
Do 29.03.2018 | pn, wtn, czw w g. 16-19.00

A my po ESK
Eks pre sja. Struk tu ra. Ko lor
9 marca 17:00

Awan gar da BWA Wro cław,
ul. Wi ta Stwo sza 32

Wy sta wa zbio ro wa śro do wi ska wro -
cław skie go kon ty nu uje se rię au to pod -
su mo wań pre zen to wa nych przez Od -
dział Dol no ślą ski ZPAP na prze strze ni
lat we wro cław skich ga le riach. Skrót
ESK twór cy wy sta wy roz wi ja ją ja ko:
eks pre sja – struk tu ra – ko lor. Pre zen to -
wa ne prace po wsta ły w okre sie peł nie -
nia przez Wro cław funk cji Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry. Jak twór cy zwią za ni
z dol no ślą skim ZPAP wy ko rzy sta li po -
ten cjał te go wy da rze nia? Czy struk tu ral -
ne i in te lek tu al ne im pul sy zwią za ne
z nim prze nik nę ły do funk cjo no wa nia lo -
kal ne go śro do wi ska? Jak za pro po no wa -
ne przez or ga ni za to rów ka te go rie prze -
ło żą się na je go ob raz w stwo rzo nej si łą
związ ko wej sa mo or ga ni za cji wy sta wie?

Do 29.04.2018

Michał Sikorski, Nielot, 2016

Joanna Mlącka
Las, korzeń, drzewo
Do 11 marca

Galeria Sztuki Współczesnej Arttrakt, 
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław

Naj now sze ob ra zy Jo any Mląc kiej są
kon ty nu acją po dej mo wa nej wcze śniej
te ma ty ki do ty czą cej twór czych dzia łań
czło wie ka in ge ru ją cych w na tu rę. Tym
ra zem Mląc ka za pra sza nas do la su,
a drze wo sta je się głów nym mo ty wem
jej ar ty stycz nych roz wa żań. Przed sta -
wia obiek ty -kon struk cje wy ko na ne
z drew na, ale rów nież z wtór nych, zu -
ży tych ma te ria łów, na po trze by ochro -
ny i pie lę gna cji przy ro dy.



Krzysz tof Wa ła szek Po dró ż
ple ja dy ar ty stów współ cze snych
| Spo tka nie z artystą
| Stu dyj ny po kaz fil mów
15 mar ca 17:45
Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A

W pro gramie: pre zen ta cja pra cy Krzysz to fa Wa łasz ka: „Ka na rek, gro szek, orzech” (1994)
– Woj ciech Ski bic ki) (po ziom III)

Pro jek cja fil mów: Agniesz ki Ma za nek, Mi cha ła Sten ze la i Ma riu sza Jod ko (po ziom I)
Roz mo wa w gro nie mi ło śni ków sztu ki współ cze snej z udzia łem ar ty sty
Przy go to wa nie i re ali za cja: Wie sła wa Wil czyń ska -Ko per

Krzysz tof Wa ła szek, wro cław ski ar ty sta zwią za ny z nur tem sztu ki kry tycz nej,
w swo im cza sie uzna wa ny za ar ty stę kon tro wer syj ne go, a na wet ob ra zo bur cze go.
Ukoń czył wro cław ską ASP (1984-1989) w pra cow ni Sta ni sła wa Kor ty ki. Pra cu je
w ma cie rzy stej uczel ni na Wy dzia le Ma lar stwa i Rzeź by.
Obok tra dy cyj nych me diów jak: ma lar stwo, ce ra mi ka, gra fi ka czy ko laż, wy ko rzy stu je
róż ne przed mio ty, czy niąc je no śni ka mi tre ści kry tycz nych. Sto su jąc wy ra zi ste zna ki
i ja skra wą ko lo ry sty kę wy śmie wa ab sur dy co dzien no ści, zwra ca się prze ciw ko mer -
kan ty li za cji i in sty tu cjo na li za cji ży cia spo łecz ne go. Eks pe ry men tu jąc, umiesz cza
na swych płót nach słow ne ko men ta rze, czy niąc je głów nym ele men tem ob ra zu.

Filmy: Agniesz ka Ma za nek: Krzysz tof Wa ła szek – Hol ly wo od, z se rii „Na ry suj mi ba ran ka”
(czas pro jek cji: 22”) | Sce na riusz i re ali za cja: Agniesz ka Ma za nek, Krzysz tof Lands berg |
Zdję cia: Piotr Sę dzi kow ski | TVP SA O/ Wro cław 1996

Ar ty sta stwier dza, że jest „szko lo nym za wo dow cem” i w so bie tyl ko wła ści wy,
prze wrot ny spo sób tłu ma czy ideę po wsta nia po szcze gól nych dzieł.

Mi chał Sten zel: Krzysz tof Wa ła szek (czas pro jek cji: 5”)
| Sce na riusz i re ali za cja: Mi chał Sten zel | Pro duk cja: ESK Wro cław 2016

Frag ment cy klu wy wia dów z ar ty sta mi bio rą cy mi udział w wy sta wie „Sztu ka Szu -
ka IQ. Ar ty ści Wro cła wia”. Krzysz tof Wa ła szek od kry wa źró dła swych twór czych
in spi ra cji i okre śla za da nia, ja kie sta wia wła snej sztu ce. 

Ma riusz Jod ko: do ku men ta cja fil mo wa (czas pro jek cji: 10”) | Fil mo wy za pis, zre ali zo wa ny
w 1998 r. w Ga le rii En tro pia, pod czas otwar cia wy sta wy Krzysz to fa Wa łasz ka pt. „Po gram”.

Impreza towarzysząca wystawie „Konkretny Wrocław” z kolekcji Dolnośląskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Wstęp wolny! |Wej ściów ki w ka sie Muzeum, w dniu pro jek cji od godz. 17.00 (miejsc 40)

Wianki, palmy i pisanki
Warsztaty wielkanocne
17 marca 14:00, 16:00

MDK Śródmieście, Wrocław ul. Dubois 5 
Młodzieżowy Dom Kultury Śród mie -
ście za pra sza ro dzi ców, dzie ci i mło -
dzież na przed świą tecz ne warsz ta ty,
pod czas któ rych ar ty ści pla sty cy po -
ka żą jak wła sno ręcz nie wy ko nać wy -
jąt ko we pal my, wian ki i pi san ki.
Or ga ni za tor za pew nia ma te ria ły i na -
rzę dzia. Ilość miejsc ogra ni czo na.
Obo wią zu ją za pi sy. 

Wstęp – 5 zł od oso by na ma te ria ły
Za pi sy w godz. 9-15 po-pt (71 798 67 44),
mdk.dzia lim prez@gma il.com)
Wię cej www.mdk srod mie scie.wroc.pl

Finisaż wystawy 
Ku nowemu życiu. Żydzi na
Dolnym Śląsku w latach 1945-1970
10 marca 15:00

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

W pro gra mie wy kład o wy da rze niach
zwią za nych z „Mar cem 68”, kon cert
oraz de ba ta z udzia łem za pro szo nych
emi gran tów mar co wych z Izra ela:
dr Ama lii Re isen thel i Bran leya Ze ich -
ne ra oraz Szwe cji: dra Le opol da So bla
i Leo Kan to ra. Fi ni saż przy go to wa ny
we współ pra cy z To wa rzy stwem Spo -
łecz no -Kul tu ral nym Ży dów w Pol sce
oraz or ga ni za cją Zi ka ron – Glo bal ną
Ini cja ty wą Pol skich Ży dów.

Wstęp wol ny!

Pe eka boo
pol ska ilu stra cja dla dzie ci 
23 marca 19:00

Ga le ria Di zajn BWA Wro cław,
ul. Świd nic ka 2-4 

Wy sta wa prezentuje naj now sze osią -
gnię cia 16 ry sow ni ków, oso bo wo ści pol -
skiej sce ny gra ficz nej, pol skich ilu stra -
to rów i ich wy jąt ko we książ ki. . Zwie -
dza ją cy bę dą mo gli po czuć się jak bo ha -
te ro wie z po ka za nych ksią żek i to pra -
wie do słow nie, a to dzię ki apli ka cji, któ -
ra jak w lu strze po zwo li zo ba czyć się
z baj ko wą gło wą. Moż na bę dzie też
oży wić ilu stra cje, dzię ki spe cjal nie przy -
go to wa nej apli ka cji i ani ma cjom oży -
wia ją cym ilu stra cje. Ku ra tor: Ewa So larz

Do 6.05.2018 

W 50. rocz ni cę mar ca
Ma rzec 1968 ro ku.
Czym był dla pol skich Ży dów?
5-28 mar ca

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

5 mar ca 18:00 | Wstęp wol ny!
Spo tka nie z Ja ku bem So chą po świę co -
ne twór czo ści re ży se ra Edwar da Że -
brow skie go oraz po kaz etiud fil mo -
wych twór cy. Pro wadzi: Adam Kruk.
7 mar ca 19:00 | Bi le ty: 35/25zł 
Po ran ne spek ta kle dla szkół: 7.03,
g. 11:00 i 8.03, g. 9:00 bi le ty@fbk.org.pl
„Wal l stras se 13” – spek takl mu zycz ny
o lo kal nej, wro cław skiej hi sto rii.
8 mar ca, godz. 19:00 | Bi le ty: 10 zł
„Zwy czaj ny ma rzec” – po kaz fil mu, spo -
tka nie z re ż. – Ma rią Zmarz -Ko cza no -
wicz. Pro waľ dzi: Mal wi na Tu chen dler.
10 mar ca, godz. 20:00 | Bi le ty: 25/35zł 
„Ho me – Pio sen ki i oso bi ste opo wie ści
eu ro pej skich Ży dów”
Ben te Ka han, Ho no ro wa Oby wa tel ka
Wro cła wia za pra sza na kon cert.
28 mar ca, godz. 18:00 |Wstęp wol ny!
Spo tka nie z Sa bi ną Ba ral, au tor ką
książ ki „Za pi ski z wy gna nia”
Prowadzenie: Ol ga To kar czuk.



Siła przypadku Monotypia
5 marca 17:00

Fundacja Jak Malowana,
ul. Rejtana 3 we Wrocławiu

Mo no ty pia – z ta fli szkla nej. Te ma tycz -
nie – por tret, a te ra peu tycz nie: „spró buj
nie kon tro lo wać wszyst kie go”. 
Warsz tat dla po cząt ku ją cych – tych,
któ rzy chcą spró bo wać tej tech ni ki lub
roz wi nąć swo je za in te re so wa nia. Dla
dzie ci od 10 lat i do ro słych pro wa dzi
Mał go rza ta Mał kie wicz. 

fjmw roc law@gma il.com| tel: 661494661

Antoni Karwowski  Otchłań
6 marca 18:00 Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4 we Wrocławiu

projekcje | performance | obiekty | prezentacja książki 
„Sekretna czerń mleka - performance”

Gdy dłu go spo glą dasz w ot chłań, ot chłań pa trzy też w cie bie. 
Przy wo łu jąc Nie tz sche go mam na my śli to, cze go nie wiem o miej scu, z któ re go
przy cho dzę i co nie mo gło być ze swej na tu ry za pa mię ta ne, a do ma ga się pa mię ci?
An to ni Kar wow ski ba da w spo sób ho li stycz ny wła sną pa mięć i do świad cze nie.
Jak twier dzi sa mo wy stą pie nie jest dla nie go tyl ko skład ni kiem pro ce su, te go,
co po prze dza i na stę pu je po per for man ce. 
Ar ty sta in ter me dial ny, od 40 lat zwią za ny z nur tem sztu ki per for man ce, or ga ni -
za tor, ku ra tor i nie za leż ny wy kła dow ca. Ufor mo wa ną ak tyw ność ar ty stycz ną roz -
po czął w koń cu lat sie dem dzie sią tych, współ two rząc Gru pę „A”, któ rej pro gram
sta no wił ar ty stycz ną od po wiedź na sy tu ację spo łecz no -po li tycz ną tam te go okre -
su. Łą czy per for man ce z in sta la cja mi, do któ rych wpro wa dza pro jek cje, dźwię ki,
za pa chy, tem pe ra tu rę. Się ga do ma te ria łów o bo ga tych od nie sie niach sym bo licz -
nych, w ich wza jem nym na pię ciu szu ka uni wer sal ne go prze sła nia.
Poj mu je sztu kę ho li stycz nie, ze wszyst ki mi aspek ta mi ludz kiej eg zy sten cji.

kar wow ski -per for man ce.blog spot. com | www.en tro pia.art.pl | Wstęp wol ny!

Warsztaty szkła
fusingowego
2 marca 18:00

Swiatowid, ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Fu sing – to tech ni ka po le ga ją ca na sta -
pia niu ta fli lub ka wał ków szkła w pie cu
szklar skim. Uczest ni cy nauczą się ob -
rób ki szkła: jak je ciąć, szli fo wać, nada -
wać ko lor. Warsztat dla dzie ci (8+) mło -
dzieży i do ro słych, osób po cząt ku ją -
cych, jak i ma ją cych już do świad cze nie. 

Kar net: 150 zł za 4 za ję cia lub 40 zł za po -
je dyn cze za ję cia. Za pi sy: 71 348 30 10

Wypał ceramiki RAKU
11 marca 11:00, 17:00

Pracownia ceramiki - Quapcia,
ul. Jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław

Za pra sza my na mar co wy wy pał ce ra -
mi ki Ra ku swo ich wła snych prac lub
sko rzy sta nia z go to wych na miej scu. 
Na czy nia do wy pa łu po wsta ną wcze -
śniej w Pra cow ni na Kacz mar skie go.
Zo sta ną wy su szo ne i wy pa lo ne na bi -
skwit. Pra ce bę dą szkli wione na miej -
scu wy pa łu w Grędzienie/k Jelcza.

Zapisy: art@quapcia.pl | tel. 781 250 877

Zieleniak
Roślinne spotkania towarzyskie
17 marca 12:00

Surowiec, ul Ruska 46A we Wrocławiu
W Two jej pry wat nej dżun gli cze goś Ci
jesz cze bra ku je? Chciał byś zdo być me -
ry to rycz ne in for ma cje na te mat pie lę -
gna cji ka pry śnej ka la tei i usy cha ją cej
pa pro ci? A mo że ma rzy Ci się wła sno -
ręcz nie wy ko na ny las w szkle al bo tro -
chę ogrod ni czej par ty zant ki? 
Stwórz my ZIE LE NIAK, gdzie bę dzie my
ra zem od po wia dać na te po trze by!
Spo tkaj my się i daj cie nam się za ra zić
za mi ło wa niem do ro ślin i do wszyst -
kie go co z ni mi zwią za ne. A je śli ktoś
już wie jak sku tecz nie pie lę gno wać te
pa pro cie, niech przyj dzie i opo wie
o tym in nym! 
Czy li. Bę dą ro śli ny i oko ło ro ślin ne ak -
ce so ria, pla nu je my też go ści (jest ktoś
al bo ma zna jo me go we te ry na rza
chęt ne go zro bić wy kład o tru ją cych dla
zwie rząt ro śli nach?), warsz ta ty, fil my,
mu zy ka i du żo du żo ga da nia. 
Masz ocho tę współ two rzyć Zie le niak,
na pisz: do bry od dech@gma il.com.

Wstęp wolny!



Manieryzm – sztuka ciągle odkrywana i niedoceniana
Wykład dra hab. Piotra Oszczanowskiego
3 marca 13:30

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Podjęta zostanie próba przedstawienia jednego z najbardziej fascynujących
zjawisk w sztuce europejskiej, jakim jest manieryzm. Gdzie, kiedy i kto był
artystą manierystycznym? Na te pytania prelegent odpowie podczas wykładu.

Wstęp wolny!

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Wrocławia
Kirunki zmian, przykłady realizacji | Wy kład i po ka z mul ti me dial ny
Wykład, w opar ciu o fo to gra fie, opi su je ten den cje zmian w prze strze ni mia sta,
po dej mu je te ma ty współ cze snej ar chi tek tu ry Wro cła wia oraz kształ to wa nia za -
bu do wy. Mó wi o ob sza rach, w któ rych wpro wa dza się no we funk cje obiek tów
i prze strze ni, wpro wa dza ład w za bu do wie, wska zu je naj now sze in we sty cje
na pla nie Wro cła wia. Po nad to przy bli ża zja wi sko re wi ta li za cji i opi su je re ali zo -
wa ne w tym za kre sie dzia ła nia.
Wy kład po pro wa dzi An na Zwiech prze wod nik miej ski po Wro cła wiu, twór ca i re -
ali za tor pro jek tu dla ESK Wro cław 2016 „Re wi ta li za cja prze strze ni miej skiej
Wro cła wia na przy kła dzie wy bra nych ze spo łów ar chi tek to nicz nych”.

Wstęp wolny!

Dra ma tur gia świa ta: gdzie jest dra mat?
Wy kład Lu by Stri żak i Mi cha iła Dur nien ko wa w ra mach OUP
16 marca 18:00

In sty tut Gro tow skie go, Sa la Ki no wa
Uro dzi li śmy się w świe cie sta bil nym i na dal w nim ży je my. Groź ne po mru ki do -
cho dzą je dy nie gdzieś stam tąd, hen, zza ho ry zon tu. Co w ta kim ra zie ma ro bić
au tor pi szą cy dla te atru? Gdzie od na leźć dra mat, któ ry wstrzą śnie wi dow nią?
O tym, jak do świad cze nie te atru do ku men tal ne go moż na spo żyt ko wać w pra -
cy dra ma tur ga, mó wi dwo je wy bit nych twór ców zwią za nych z Te atrem.doc.

W ję zy ku ro syj skim, z tłu ma cze niem na ję zyk pol ski
Wstęp wol ny!

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu
Czy warto żyć blisko natury?
10 marca 16:00

Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu
Wykład z cyklu: Współcześni romantycy 
Prowadzenie: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

In spi ra cją do spo tka nia bę dzie cy tat za czerp nię ty z jed ne go z So ne tów krym -
skich Ada ma Mic kie wi cza: Wpły ną łem na su che go prze stwór oce anu.
Po sta wy lu dzi wo bec na tu ry ewo lu owa ły. Po cząt ko wo na tu ra wzbu dza ła lęk.
Z cza sem za uwa żo no rów nież jej pięk no. Obec nie wie my, że na tu ra ma istot ny
wpływ na psy chicz ne funk cjo no wa nie czło wie ka. Co spra wia, że pew ne miej sca
i kra jo bra zy wy da ją nam się bar dziej atrak cyj ne niż in ne? Ja kie wa lo ry ste pów
aker mań skich przy cią ga ły ro man ty ków? Czy współ cze sny czło wiek ce ni na tu rę
wy łącz nie za jej war to ści uty li tar ne? Czy do ce nia rów nież jej wa lo ry es te tycz ne.
Je śli ży je my w śro do wi sku miej skim, nasz kon takt ze śro do wi skiem na tu ral nym
jest rzad ki. Czy par ki, ogród ki dział ko we lub na wet ro śli ny w do nicz ce po tra fią
sku tecz nie za stą pić kon takt z na tu rą nie tknię tą przez czło wie ka? Po ru szo na zo -
sta nie rów nież kwe stia de gra da cji śro do wi ska i te go, dla cze go z psy cho lo gicz -
ne go punk tu wi dze nia tak trud no jest chro nić śro do wi sko na tu ral ne.

Wstęp wolny!

Mu sa Cza cho row ski
Ta tar ska pa mięć | Spotkanie 
7 mar ca 18:00

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

Wier sze poety pi sa ne są sze ro ko, z od -
de chem, w któ rym czu je my i koń ski
pęd, i ło skot or lich skrzy deł, i wę drów -
kę przez step – w głąb za po mnia ne go
dzie dzic twa, aby po now nie zbra tać,
zjed no czyć wszyst kie ste po we ple mio -
na. Sta no wią wiel kie, po etyc kie od wo -
ła nie się do wspól no ty krwi, do te go, co
w ludz kiej men tal no ści nie prze mi ja.
Mu sa Çaxarxan Cza cho row ski. Dzien -
ni karz, po eta, tłu macz, wy daw ca.
Rzecz nik pra so wy Mu zuł mań skie go
Związ ku Re li gij ne go w RP, Przed sta -
wi ciel MZR w RP na Dol ny Śląsk. Re -
dak tor na czel ny kwar tal ni ka „Prze gląd
Ta tar ski”, re dak tor pro wa dzą cy „Rocz -
ni ka Ta ta rów Pol skich”, re dak tor pol -
skiej edy cji cza so pi sma Ta ta rów li tew -
skich „Lie tu vos to to riai”. Za ło ży ciel
i re dak tor na czel ny Ini cja ty wy Wy -
daw ni czej „axa rxan Xu ca lıq, au tor kil -
ku na stu zbio rów po etyc kich oraz licz -
nych pu bli ka cji zwią za nych z te ma ty -
ką ta tar ską i mu zuł mań ską. Czło nek
Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy RP.

Wstęp wolny!

Woj ciech Mu ra
Kul tu ry Świa ta | Oce ania, 
15 mie się cy po dró ży przez Pa cy fik
15 mar ca 18:30

CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1 we Wro cławiu
15 mie się cy w po dró ży, 465 dni wy pra -
wy przez bez kre sne wo dy Oce anu Spo -
koj ne go po zwo li ły mu nie tyl ko po znać
uni ka to we miej sca, nie zwy kłych lu dzi,
roz ma ite kul tu ry i oby cza je ale i od na -
leźć sie bie. Pół rocz ny po byt w No wej
Ze lan dii, czy li jed nym z naj droż szych
państw na świe cie, prze żył bez pie nię -
dzy. Re mon to wał jach ty, pra co wał
w ho ste lach za noc leg i wy ży wie nie.
Ło wił wę go rze, sa dził drzew ka, do ił
kro wy, a na wet po lo wał na kró li ki.
Woj ciech Mu ra, po dróż nik, blo ger, za ło -
ży ciel i pre zes sto wa rzy sze nia „Spa ce for
Dre am”. Ini cja tor pro jek tu „Pu re Po land”,
któ re go ce lem jest od wie dze nie wszyst -
kich Par ków Na ro do wych w Polsce.

Wstęp wolny!



Spa cer po ży dow skim Wro cła wiu
3 marca 11:00

Miej sce zbiór ki: dzie dzi niec przy Sy na go dze pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włodkowica 7
O hi sto rii Ży dów wro cław skich (nie miec kich i pol skich) oraz o miej scach zwią za -
nych z ich dzia łal no ścią opo wie Ta ma ra Wło dar czyk, współ au tor ka Prze wod ni -
ka po ży dow skim Wro cła wiu i ku ra tor ka wy sta wy „Ku no we mu ży ciu. Ży dzi
na Dol nym Ślą sku w la tach 1945–1970”. 

Tra sa: ul. Włod ko wi ca, św. An to nie go, pl. Bo ha te rów Get ta, pl. Sol ny, Ry nek | Wstęp wol ny!

Łu kasz Su skie wicz
Spo tka nie au tor skie
8 mar ca 19:00

Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak,
pl. Kon sty tu cji 3 Ma ja 4, wej ście
od Dą brow skie go 37 we Wro cła wiu

Łu kasz Su skie wicz, pro za ik, miesz ka ją -
cy w Czę sto cho wie. Wy dał w Wy daw -
nic twie For ma dwie po wie ści „Egri Bi -
ka ver” i „Za leż no ści” oraz zbór opo wia -
dań „Mi kro ele men ty”. Pu bli ko wał pro -
zę w an to lo giach i pi smach li te rac kich.
Ja ro sław Cze cho wicz w re cen zji” Ob -
raz ki co dzien no ści „na pi sał tak:
„Opo wia da nia Łu ka sza Su skie wi cza
– mrocz ne i po nu re – są bar dzo su ge -
styw nym świa dec twem tej czę ści na -
sze go ży cia, z któ rą ni gdzie się nie ob -
no si my i któ rej nie ana li zu je my. Cho -
dzi o sza rość, po wta rzal ność oraz po -
czu cie ucie ka ją ce go cza su. (...). A prze -
cież, jak pi sze au tor w jed nym z tek -
stów: Czło wiek, któ ry zro bi wszyst ko,
by prze trwać, jest za gro że niem nie
tyl ko dla sie bie. „Mi kro ele men ty” mó -
wią o tej gro zie w spo sób spra woz -
daw czy. Jed no cze śnie wi dzi my, że Su -
skie wicz sta je się kro ni ka rzem na szej
sfe ry wsty dli wo ści, na szych kom plek -
sów i fru stra cji. Po wra ca do tez na kre -
ślo nych w świet nych „Za leż no ściach”.
Przy po mi na, iż część z nas oko pu je się
w ba stio nie nu dy i przy zwy cza jeń, bo
in ne ży cie wy da je się nie moż li we, cza -
sem nie bez piecz ne.
To tak że książ ka o tym, że nie sie my ze
so bą przez ży cie pa to lo gie ro dzin ne
w naj róż niej szych for mach, i w tym
zna cze niu po przed nie „Za leż no ści”
by ły pre lu dium do okrop ne go świa ta
tej książ ki. Tyl ko co tak na praw dę jest
okrop ne? Świat czy na sze je go wy -
obra że nia?”
Spo tka nie pro wa dzi Pa weł Dą brow ski,
po eta, fo to graf, blo ger, re dak tor kwar -
tal ni ka li te rac ko - ar ty stycz ne go „Sza fa”.

Wstęp wol ny!

Bronisław Wojciechowski
Na fa lach ci szy | Wie czór au tor ski
19 mar ca 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
Pro wa dze nie: An na Pa cio rek

Bro ni sław Woj cie chow ski, tech nik me -
cha nik. Ży cie za wo do we to pra ca
na rzecz Wojsk In ży nie ryj nych (ja ko
pra cow nik cy wil ny). Przy go da z twór -
czo ścią za czę ła się od pi sa nia hi sto rii
ro dzi ny. Wier sze po cząt ko wo pi sał dla
sie bie, nie kie dy dla bli skich. 
Obec nie czło nek Ka to lic kie go Klu bu Li -
te rac kie go „Źró dło” oraz Ko ła Li te ra -
tów Pol skich im. Zb. Her ber ta. Pi sze
też tek sty pio snek, któ re sam wy ko -
nu je. Na pi sał kil ka pio se nek dla ze -
spo łu „Ty ro lia Band” oraz ze spo łu „Se -
rvo os”. Do jed nej z nich na krę co ny zo -
stał te le dysk, w któ rym głów ny mi ak -
to ra mi są obo je z żo ną. Wy dał kil ka
wła snych to mi ków: „To wła śnie ży cie”,
„Mi łość ży cia sens i treść”, „Czy pa mię -
tasz”, „Mo je fa scy na cje”, „Je sien ne za -
pa trze nia”, „Ob ra zy sło wem ma lo wa -
ne” i naj now szy „Na fa lach ci szy” (to -
mik de dy ko wa ny żo nie An nie w po -
dzię ce za 50 lat mał żeń stwa), któ ry
bę dzie pre zen to wać na wie czo rze
w Sa lo ni ku Trzech Muz.

Wstęp wolny!

Bo gu sła w Bed nar ek
O exem plach | Spo tka nie 
16 mar ca 18:00

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

Wy jąt ko wą po pu lar no ścią cie szy ły się
nie gdyś krót kie opo wie ści umo ral nia -
ją ce ilu stro wa ne barw ny mi, su ge -
styw ny mi przy kła da mi. Owe exem pla
trak to wa ły o cno tach i wy stęp kach,
ka rach pie kiel nych i nie biań skich bło -
go ściach. Bo gu sław Bed na rek przy bli -
ży Pań stwu te fra pu ją ce nar ra cje.
Prof. Bo gu sław Bed na rek. Uro dzo ny
w 1950 ro ku w Ma ko wie Pod ha lań -
skim, pra cow nik Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go, le gen da wro cław skiej po -
lo ni sty ki. Zna ny jest w Pol sce ze zna -
ko mi te go pro gra mu te le wi zyj ne go
''La bi ryn ty Kul tu ry'' emi to wa ne go w la -
tach 90, któ re go jest współ twór cą
i głów nym ak to rem.
Ory gi nal ny wi ze ru nek je go mo ścia
w ka pe lu szu, w pro chow cu, z cy ga ret -
ką – cie pło ko ja rzy się wro cław skim
by wal com ka wiar ni li te rac kich.
Bogusław Bed na rek jest au to rem
książ ki ''Epos eu ro pej ski'' oraz roz licz -
nych, ku rio zal nych tek stów m.in. ''Li -
te rac kie ob ra zy tor tur'', ''O pro fa na cji
ludz kich zwłok i gro bów'', ''Przy czy nek
do symp to ma to lo gii'', ''O szko dli wo ści
Kacz ki – dzi wacz ki”, ''Wę że, ko lu bry ny,
ba zy lisz ki, kar ta ny'', ''Dziw ne bi blio te ki,
księ gi i książ ki''.

Źró dło: Wi ki pe dia, vi si tw roc law.eu
Wstęp wol ny!

fot. uni. wroc. pl
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WENA 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
EDUKACJA RITY
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
W GóRY I W MORZE!
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
MIęDZY ŁóżKAMI
18:00 Kłodzki Ośrodek Kultury
JA, PIOTR RI VIèRE …
18:30 Te atr Mu zycz ny Ca pi tol
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH 
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
KILKA SPOSOBóW…
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
STAND-UP HYPE | PA WEŁ CHA ŁUP -
KA & PA TRYK CZE BAń CZUK
19:00 Spiżarnia, Legnica
SZALONE NOżYCZKI
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
HUBERT HUMKA
DEATH LANDSCAPES wernisaż 
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
MAGDALENA RANISZEWSKA
SKRZYDŁO Z PAPIERU 
wernisaż 17:00 Galeria Tkacka na Jatkach
JERZY WOJTOWICZ
ZAKLęCI W KAMIENIE
wernisaż 18:00 Galeria Za Szafą

SPOTKANIA » » » 

WARSZTATY W WOLNEJ PRACOWNI
17:00 Fundacja Jak Malowana
WARSZTATY SZKŁA FUSINGOWEGO
18:00 ODT Swiatowid
BELLY DANCE
18:15 Centrum Kultury Muza, Lubin

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

3 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

4 TIMES BAROqUE
18:00 NFM, Sala Kameralna 
CZERWONE GITARY
18:00 Aqua-Zdrój, Wałbrzych
BEFORE AMBIENTALNY 2018
19:00 Wrocławski Klub Formaty
JOëLLE LéAN DRE
20:00 Ośrodek Postaw Twórczych
PIOTR NALEPA 
BREAKOUT TOUR SYMFONICZNIE
20:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna
NOVEMBER PROJECT
20:00 Stara Piwnica
SKAZA I DEMON JESTER 
20:00 Ściema Rock-Motor-Bar, Oleśnica
OPEROTEKA
20:30 Oratorium Marianum UW

SPEKTAKLE » » »
W GóRY I W MORZE!
16:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

1 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

VIVALDI – CARMIGNOLA 
19:00 NFM, Sala Główna 
KRZYSZTOF RODAK
19:00 Galeria Ślimak
ROSALIE 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
MIęDZY ŁóżKAMI
18:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
MAYDAY 19:00 T[pl, Scena Kameralna
SAMUEL ALTY
20:00 Klub Literacki Proza

FILMY » » »
żYCIE RODZINNE
19:00 Kino Nowe Horyzonty

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

2 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » »

GALA DISCO Z OKAZJI DNIA KOBIET:
PIęKNI I MŁODZI, WEEKEND, CLASSIC
18:30 Ha la Cen trum Tu ry stycz no -Spor to -
we go, Kłodz ko
CZTERY PORY ROKU
19:00 NFM, Sala Główna 
JULIA MARCELL 
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
RAGNAR óLAFSSON 20:00 Firlej

KON gres Spo tka nie or ga ni za to rów i wo lon ta riu szy im prez fa now skich
16-18 mar ca 2018 Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na, Ry nek 58 we Wrocławiu
Cen trum Kul tu ry „Za mek” wraz z Dol -
no ślą ską Bi blio te ką Pu blicz ną już
po raz dru gi za pra sza ją wszyst kich,
któ rych fe sti wa le i wszel kie po pkul tu -
ro we wy da rze nia in te re su ją tak że
od za ple cza oraz udzie la ją się ja ko wo lon ta riu sze w róż nych dzia ła niach kul tu -
ral nych. Wy da rze nie od by wa się rów nież przy wspar ciu part ne rów, czy li Mu -
zeum Miej skie go Wro cła wia, Związ ku Sto wa rzy szeń Fan dom Pol ski oraz Sto -
wa rzy sze nia Dru ga Era.
KON gres to prze strzeń do wy mia ny do świad czeń i my śli dla osób za an ga żo wa -
nych w ak tyw ne kre owa nie pol skiej kul tu ry od dol nej, za rów no ko or dy na to rów wy -
da rzeń, jak i osób zaj mu ją cych się drob ny mi wy cin ka mi w ze spo łach or ga ni za cyj -
nych. W pro gra mie znaj dą się: warsz ta ty, pa ne le z udzia łem spe cja li stów z róż -
nych dzie dzin, otwar te dys ku sje i se sje py tań do eks per tów. Uzu peł nie niem bę -
dą wy kła dy oraz wy raź nie wy od ręb nio na prze strzeń do co wor kin gu. 
Ofi cjal ne otwar cie wy da rze nia na stą pi 16 mar ca o go dzi nie 18: 00 w Sa li Wiel kiej
Wro cław skie go Ra tu sza. W je go ra mach Or ga ni za to rzy za pra sza ją na pa nel
„Wpływ wo lon ta riu szy na in sty tu cje kul tu ry”. So bot ni i nie dziel ny pro gram od by -
wać się bę dzie w po ło żo nej rów nież w ryn ku Dol no ślą skiej Bi blio te ce Pu blicz nej. 

Na otwar cie oraz wszyst kie pa ne le i wy kła dy jest wstęp wol ny1
Koszt akre dy ta cji na warsz ta ty wa ha się w za leż no ści od wy bra nej opcji od 25 do 40 zł

Stu dio Ka la ri
Otwar ty tre ning kalarippajattu
17 marca 11:00-12:30

In sty tut Gro tow skie go, Stu dio Na Gro bli
Pro wa dzą : San kar Lal Si va san ka ran Na ir,
Ju sty na Ro dziń ska -Na ir

Wszech stron nie roz wi ja ją ce i dy na -
micz ne za ję cia skie ro wa ne są do osób,
któ re chcia ły by prze ko nać się, na czym
po le ga tre ning ka la rip pa jat tu. Za ję cia
otwar te obej mą ćwi cze nia wzmac nia -
ją ce i roz cią ga ją ce, na ukę se kwen cji ru -
cho wych oraz krę ce nie bam bu so wym
ki jem. Choć ka la rip pa jat tu po wszech -
nie za li cza się do sztuk wal ki, to na po -
zio mie fi zycz nym jest to przede
wszyst kim sys tem po ma ga ją cy w zro -
zu mie niu za sad funk cjo no wa nia wła -
sne go cia ła, któ ry kształ tu je je go świa -
do mość, wzmac nia je, rów no wa ży,
wspo ma ga kon cen tra cję, uważ ność,
wy trwa łość i ukie run ko wa nie ener gii.

Za pi sy nie są wy ma ga ne | Wstęp wol ny!
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MAŁE ZBRODNIE MAŁżEńSKIE
17:00 i 19:00 T[pl, Scena Kameralna
ZENON LASKOWIK
18:00, 20:00 Centrum Sztuki Impart
JA, PIOTR RI VIèRE …
18:00 Te atr Mu zycz ny Ca pi tol
EDUKACJA RITY
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
TRESOWANY MężCZYZNA 
TEATR KAMIENICA
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
ZUPA RYBNA W ODESSIE
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
BAHAMUT
prapremiera 19:00 Teatr AST
KILKA SPOSOBóW…
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
GDYBY PINA NIE PALIŁA, TO BY żYŁA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
SZALONE NOżYCZKI
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
RAZ OKOŁO WIELKIEJNOCY
otwarcie Muzeum Etnograficzne
MA NIE RYZM – SZTU KA CIą GLE OD -
KRY WA NA I NIE DO CE NIA NA
wy kład – dr hab. Piotr Oszcza now ski
13:30 Muzeum Narodowe

SPOTKANIA » » » 
KURS INSTRUKTORA CERAMIKI 
Pracownia ceramiki quapcia
PRZEPIŚNIK Z ART-MONI
9:00 Robótki Stefci
63. OGóL NO POL SKI KON KURS RE CY -
TA TOR SKI – ELI MI NA CJE PO WIA TO WE
10:00 Cen trum Kul tu ry Mu za, Lu bin
POSZUKIWANIA SKARBóW CZY
BADANIA ARCHEOLOGICZNE? 
11:00 Muzeum Archeologiczne
SPACER PO żYDOWSKIM WROCŁAWIU
11:00 Synagoga pod Białym Bocianem
EXPLODING BOX Z ART-MONI
13:00 Robótki Stefci
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej
PROF. WŁODZIMIERZ SULEJA
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
BAŚń O PIęKNEJ PARYSADZIE 
I O PTAKU BULBULEZARZE premiera 
16:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

4 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

CZERWONE GITARY
17:00 Hala Widowiskowa, Jelenia Góra
LA FARRUCA I EL CARPETA
18:00 Synagoga Pod Białym Bocianem

L’OLIMPIADE
18:00 NFM, Sala Główna 
O TALENCIE I BYCIU SOBą, 
CZYLI CHOPIN ARTYSTA
18:00 Centrum Kultury Zachód
PIOTR ORZECHOWSKI
PIANOHOOLIGAN 
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
MACIEJ MALEńCZUK
19:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
PETER J. BIRCH 
+ SONIA PISZE PIOSENKI
19:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
KLIMAKTERIUM ... I JUż
15:00, 18:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
PIOSCENKI
16:30, 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
JA, PIOTR RI VIèRE …
17:00 Te atr Mu zycz ny Ca pi tol
PSYCHOTERAPIA 
CZYLI SEX W żYCIU CZŁOWIEKA
17:00 Wrocławski Teatr Komedia
X MIę DZY NA RO DO WY FE STI WAL
SZTU KA Łą CZY PO KO LE NIA IN SPI RA -
CJE FLA MEN CO PRZE NI KA NIE KUL TUR
18:00 Synagoga Pod Białym Bocianem
GDYBY PINA NIE PALIŁA, TO BY żYŁA
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
MARATON / TREN
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » »
JOëLLE LéAN DRE WARSZTATY
12:00 Ośrodek Postaw Twórczych
HUBERT HUMKA
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
PINOKIO
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
CZY SCHRON PAMIęTA 
DZIEJE WROCŁAWIA? 
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

5 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

KONCERT KAMERALNY
19:30 AMKL, Sala Koncertowa 

WYSTAWY » » » 
SIŁA PRZYPADKU MONOTYPIA
17:00 Fundacja Jak Malowana
IRENA BIGOSIńSKA CO W DUSZY GRA
wernisaż 18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA » » » 

6 MARCA WTOREK
KONCERTY » » » 

BOWNIK 20:30 Stary Klasztor
SPEKTAKLE » » » 



SPEKTAKLE » » » 
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH 
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
POMOC DOMOWA
17:00 i 20:00 Wrocławski Teatr Komedia
BAHAMUT 18:00 Teatr AST
WYNIOSŁA
WROCŁAWSKI TEATR TAńCA
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
KOBIETOSTAN. 
CHóR NA JEDNą AKTORKę
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
WIWISEXIA
TEATR KOREZ - KATOWICE
19:00 Aula, Polkowice
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
KOKAINA I SPRAWIEDLIWOŚć 
DLA WSZYSTKICH
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KŁAMSTWO
20:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław

WYSTAWY » » » 
CUDOWNA KOBIETA
W FO TO GRA FII XIX I XX WIE KU
9:00 Centrum Kultury Zamek
ILONA STEFAńSKA MALASTWO
16:00 Klub – Ga le ria Sztu ki DSAP
SITODRUK 
Z PRACOWNI DAWIDA HADARA
otwarcie 17:00 Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju
EWA MYOSHIN HADYDOń,
NYOGEN NOWAK KURZ ZEN
wernisaż 18:00 Galeria Miejska

SPOTKANIA » » » 
ŁUKASZ SUSKIEWICZ
19:00 Galeria Ślimak
WOVEN PA PER – SZY JE MY TOR BY
MA RZEń
17:00, 21:00 CRZ Krzywy Komin

DLA DZIECI » » »
CO KROKODYL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIężNIK Z KRAINY OZ
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

9 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

PIąTKI Z GITARą
18:00 AMKL, Sala Teatralna
TERESA WERNER
18:00 Biblioteka i Forum Kultury, Oleśnica
FILHARMONIE BRNO 
19:30 NFM, Sala Główna
TULIPUNKI VOL.1
19:00 Ciemna Strona Miasta

ZUZANNA 19:00 Galeria Ślimak
MALEńCZUK GRA MŁYNARSKIEGO
19:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna
DżEM 19:00 Nowa Hala RCS, Lubin
BENJAMIN PIAT
19:00 Aula Politechniki Wrocławskiej,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
KAT & ROMAN KOSTRZEWSKI
19:00 Stary Klasztor
PERCIVAL SCHUTTENBACH
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
KA BA RET NO WA KI – 10-LE CIE 
17:00 Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym
KARTOTEKI TADEUSZA RóżEWICZA
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
KABARET HRABI GDY POWIESZ: TAK
17:00, 20:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
BAHAMUT 18:00 Teatr AST
WYNIOSŁA
WROCŁAWSKI TEATR TAńCA
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim 
POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KOBIETOSTAN. 
CHóR NA JEDNą AKTORKę
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
10 TENORóW
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
KOKAINA I SPRAWIEDLIWOŚć 
DLA WSZYSTKICH
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
CZYSTKA
19:30 Teatr Muzyczny Capitol
POLSKA NOC KABARETOWA 2018
20:00 Hala Stulecia
MężCZYZNA IDEALNY
20:30 Sala Koncertowa Polskiego Radia

WYSTAWY » » » 
PINK CRUELLA
MY BODY IS MY HOME
Fundacja Jak Malowana
A MY PO ESK
EKSPRESJA. STRUKTURA. KOLOR
wernisaż 17:00 Galeria Awangarda BWA
SIŁA KOBIET
17:30 FAMA Cen tr. Bi blio tecz no -Kul tu ral ne
JERZY KOSAŁKA 
ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY W WOLNEJ PRACOWNI
17:00 Fundacja Jak Malowana
PROF. WŁO DZI MIERZ SULEJA: MA -
RZEC 68 Z PER SPEK TY WY PóŁ WIE -
CZA. GŁOS UCZEST NI KA WY DA RZEń
18:00 Klub Muzyki i Literatury

BAHAMUT 18:00 Teatr AST
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA
TYMCZASEM
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
ANTONI KARWOWSKI OTCHŁAń
18:00 Galeria Entropia
AR TUR ZDA NE WICZ FO TO GRA FIE
18:00 Otwarte Pracownie Plastyczne

SPOTKANIA » » »
AN NA ZWIECH REWITALIZACJA
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
WROCŁAWIA – KIERUNKI ZMIAN,
PRZYKŁADY REALIZACJI
17:00 Dolnośląska Bilbioteka Publiczna IIIp.
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CALINECZKA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

7 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

ELIDA ALMEIDA 20:00 Stary Klasztor
SPEKTAKLE » » »

KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH 
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
BAHAMUT 18:00 Teatr AST
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
19:00 T[pl, Scena Kameralna

SPOTKANIA » » » 
UWOLNIć PETRA POSPíCHALA
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
TATARSKA PAMIęć
18:00 Klub Muzyki i Literatury
PROSTE KADRY KURS FOTOGRAFICZNY
18:00-20:00 Centrum Kultury Agora

DLA DZIECI » » »
TESLA VS EDISON
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

8 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

MODIGLIANI qUARTET 
19:00 NFM, Sala Czerwona
KRAINA ŁAGODNOŚCI
Z OKAZJI DNIA KOBIET
19:30 NFM, Sala Główna
KULT CIA ŁA – CZER WIE
19:00 Centrum Kultury Zamek
DżEM
19:00 Hala Widowiskowa, Jelenia Góra
WSPO MNIE NIE O RY SZAR DZIE RIE -
DLU – SE BA STIAN RIE DEL & CREE
20:00 Stary Klasztor
HAńBA 20:00 Firlej



WARSZTATY SZKŁA FUSINGOWEGO
18:00 ODT Swiatowid
ZRóB SOBIE KOSMETYKI
18:00, 20:30 CRZ Krzywy Komin

DLA DZIECI » » »
CO KROKODYL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIężNIK Z KRAINY OZ
10:30 Teatr Muzyczny Capitol

10 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

STANISŁAWA CELIńSKA
17:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
ANDRZEJ PONIEDZIELSKI 
MELO – NIE – DRAMAT
18:00 Filharmonia Dolnośląska
MICHAŁ BAJOR
OD KOFTY... DO KORCZA
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
ZBIGNIEW WOJCIECHOWICZ
PIOSENKI Z ( KON)TEKSTEM
19:00 Galeria Ślimak
RENATA PRZEMYK AKUSTIC TRIO
19:00 Kłodzkie Centrum KSiR
BRNO PHILHARMONIC 
& AVISHAI COHEN TRIO
19:00 NFM, Sala Główna
HISZPAńSKI WIECZóR Z CARMEN
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
JACEK STęSZEWSKI & TRIO
19:30 Pieśniarze
NEIL TURBIN (VOC. ANTHRAX),
ALCOHOLICA, DEATH REVIVAL
19:30 Stary Klasztor
DANIEL SPANIELAK 20:00 Firlej
W GóRACH JEST WSZYSTKO 

CO KOCHAM
20:00 Schronisko PTTK Jagodna, 
Bystrzyca Kłodzka
MAŁE MIASTA 3 20:00 Stara Piwnica
NEIL TURBIN 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
KLIMAKTERIUM 2 
16:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
NARODOWY BALET KIJOWSKI
JEZIORO ŁABęDZIE
17:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
KARUZELA Z MADONNAMI
18:00 ODT Swiatowid
MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
Y 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
KOBIETOSTAN. 
CHóR NA JEDNą AKTORKę
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
SIENKIEWICZ SUPERSTAR
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
CZYSTKA
19:30 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » » 
KU NO WE MU żY CIU. żY DZI NA DOL -
NYM ŚLą SKU W LA TACH 1945-1970
finisaż 15:00 Muzeum Etnograficzne
LIDIA BOJNOWSKA MęKA I CHWAŁA
wernisaż 17:00 Klub Muzyki i Literatury

SPOTKANIA » » » 
DZIEń OTWARTY
11:00-15:30 AMKL
VINTAGE MARKET VOL 5.
12:00-18:00 Surowiec
OWIECZKA. 
FILCOWANIE NA WEGANIE
12:30 Robótki Stefci

BLIżEJ SZTUKI: STANDBY PAINTER
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław
WPŁYNąŁEM NA SUCHEGO
PRZESTWóR OCEANU
CZY WARTO żYć BLISKO NATURY?
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

WYCIECZKI » » » 
NIEM CY: WE SEN STE IN – STOL -
PEN – GLA SHUT TE
info: 609.941.775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » »
TESLA VS EDISON
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CO KROKODYL JADA NA OBIAD?
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIężNIK Z KRAINY OZ
14:00 Teatr Muzyczny Capitol
BAŚń O PIęKNEJ PARYSADZIE 
I O PTAKU BULBULEZARZE 
16:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

11 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

TERESA WERNER
16:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
TANGO W ROLI GŁóWNEJ 
18:00 NFM, Sala Główna
MICHAŁ BAJOR 
OD KOFTY... DO KORCZA
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
WERONIKA STRUGAŁA WIOLONCZELA
& ZUZANNA BASIńSKA FORTEPIAN
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
THE MAGIC OF SANTANA
19:00 Centrum Sztuki Impart
TRIBUTE TO ALICIA KEYS
19:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 



PASAżER
17:00 Centrum Kultury Zachód
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
17:00 i 20:00 Wrocławski Teatr Komedia
MIRANDOLINA
18:00 T[pl, Scena Kameralna
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
18:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
SIENKIEWICZ SUPERSTAR
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
SZALONE NOżYCZKI 
- TEATR BAGATELA
19:00 Strzegomskie Centrum Kultury
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
Y 19:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » » 
WYPAŁ CERAMIKI RAKU
11:00-17:00 Pracownia ceramiki - quapcia

DLA DZIECI » » » 
MUZYKA CZASU FRAKA I PERUKI -
NIEDZIELNY PORANEK MUZYCZNY
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
CO KROKODYL JADA NA OBIAD?
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
BAŚń O PIęKNEJ PARYSADZIE 
I O PTAKU BULBULEZARZE 
12:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PIOTRUŚ PAN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
TESLA VS EDISON
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
WROCŁAW KONKRETNY. 
DZIEŁA Z KOLEKCJI DTZSP
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
CZARNOKSIężNIK Z KRAINY OZ
14:00 Teatr Muzyczny Capitol

12 MARCA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

OBLICZA TEATRU
UROCZYSTA GALA XX FESTIWALU
MOJE PIOSENKI
DZIENNIK PRZEBUDZENIA
18:00 Aula, Polkowice
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
HISZPAńSKA MUCHA
19:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław

WYSTAWY » » » 
KOSMETYCZKA Z PODSZEWKą
17:00 Robótki Stefci
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » » 
KSIążECZKI ZMYSŁóW
17:00 Fundacja Jak Malowana

13 MARCA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

SPEKTAKL DYPLOMOWY 
19:30 AMKL, Sala Koncertowa 
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
MOSCOW CITY BALLET 2017
19:00 Narodowe Forum Muzyki
Y 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
KRóTKIE FORMY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
SPOTKANIE Z MISTRZEM. 
WIECZóR Z ADAMEM FERENCYM
17:00 Kino Polkowice
MALARSTWO VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CO KROKODYL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

ESTRADA ABSOLWENTóW
18:00 AMKL, Sala Teatralna
ANNE-SOPHIE MUTTER
19:00 NFM, Sala Główna
TRIBUTE TO NALEPA
MIZIA & MIZIA BLUES BAND
19:00 Stary Klasztor
BELTAINE & GLENDALOUGH 
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
18:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
MIŁOŚć NIEWYKLUCZONA 
18:00 Teatr AST
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
7 GRZECHóW GŁóWNYCH
12:00 MDK Śródmieście

SPOTKANIA » » » 
BLIżEJ SZTUKI: STANDBY PAINTER
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław
PROSTE KADRY KURS FOTOGRAFICZNY
18:00-20:00 Centrum Kultury Agora
OTWARTA SCENA POETYCKA
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » »
CO KROKODYL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

MIęDZYUCZELNIANA 

ORKIESTRA BAROKOWA
18:00 AMKL, Sala Koncertowa 
SZYMON PODWIN 19:00 Galeria Ślimak
MASTER OF SEX 20:00 Klub Bakara
REZERWAT 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
POMNIK 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
MIŁOŚć NIEWYKLUCZONA 
18:00 Teatr AST
MężCZYźNI Są Z MARSA, 
KOBIETY Z WENUS
18:00 Dom Kultury Bakara
RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
CZA SA MI KSIę żYC ŚWIE CI OD SPODU
– TE ATR LU BU SKI – ZIE LO NA Gó RA
19:00 Aula, Polkowice
LEK CJA TAń CA W ZA KŁA DZIE WE SEL -
NO -PO GRZE BO WYM PA NA BAM BY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
KRZYSZTOF WAŁASZEK 
Stu dyj ny po kaz fil mów i spo tka nie
w ra mach Po dró ży ple ja dy ar ty stów
współ cze snych
17:45 Muzeum Współczesne Wrocław

FILMY » » »
REWERS 19:00 Kino Nowe Horyzonty

SPOTKANIA » » »
OCE ANIA – 15 MIE SIę CY PO DRó żY
PRZEZ PA CY FIK
18:30 Centrum Kultury Zamek

16 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

ARVO PäRT – PASJA  
19:00 NFM, Sala Czerwona
THERION + IMPERIAL AGE, 
NULL POSITIVE 
19:00 Centrum Koncertowe A2
HUNTER – NIE WOL NOŚć
19:30 Stary Klasztor
MIDNIGHT BLUES X-LECIE 
20:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
LADY PANK SYMFONICZNIE
20:00 Hala Orbita
FOL KO WE GRA NIE – KLEZMAFOUR
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
RYSZARD III
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
POMNIK 
13:00, 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
BAGAż premiera 19:00 Teatr AST
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
KAMICA79
20:00 IG, Sala Teatru Laboratorium



LEK CJA TAń CA W ZA KŁA DZIE WE SEL -
NO -PO GRZE BO WYM PA NA BAM BY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
BYć JAK DR STRANGELOVE
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY W WOLNEJ PRACOWNI
17:00 Fundacja Jak Malowana
PROF. BOGUSŁAW BEDNAREK 
O EXEMPLACH
18:00 Klub Muzyki i Literatury
DRAMATURGIA ŚWIATA: 
GDZIE JEST DRAMAT?
18:00 IG, Sala Kinowa

DLA DZIECI » » »
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KONCERT WIEDEńSKI 2
18:00 Jaworski Ośrodek Kultury, Jawor
XVII DZIEń AKOR DE ONU 
– PRZąD KA TRIO
18:00 Kłodzkie Centrum KSiR, Kłodzko
RAFAEL TORAL
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław
MOLLY MALONE'S 20:00 Stara Piwnica
LINDA MAY HAN OH  
20:30 NFM, Sala Czerwona
L.U.C - MUZYKA 
DO FILMU GOOD L.U.C.K.
21:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BIDERMANN I PODPALACZE
17:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
BAGAż premiera 19:00 Teatr AST
POMNIK 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
AKT RóW NO LE GŁY 
– TE ATR LU DO WY – KRA KóW
19:00 Aula, Polkowice
BYć JAK DR STRANGELOVE
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
SELFIE.COM.PL
19:30 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
BRUDŁO Z WąCHABNA
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
LEK CJA TAń CA W ZA KŁA DZIE WE SEL -
NO -PO GRZE BO WYM PA NA BAM BY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MAYDAY 20:00 T[pl, Scena Kameralna
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
PASJE - KREACJE - INSPIRACJE
9:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
MASAż DźWIęKOWY MISAMI
TYBETAńSKIMI & WARSZTATY
MALARSTWA INTUICYJNEGO
10:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

63. OGóLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI
10:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MYŚLENIE WIZUALNE
10:00 Robótki Stefci
JAK OSIąGNąć FLOW W PRACY?
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
ZIELENIAK – RO ŚLIN NE SPO TKA NIA
TO WA RZY SKIE
12:00 Surowiec
CUDA WIANKI, PALMY I PISANKI -
WARSZTATY WIELKANOCNE
14:00, 16:00 MDK Śródmieście
PRACOWNIA SŁOWA I OBRAZU
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
SZYJEMY I DZIERGAMY DLA
TęCZOWEGO KOCYKA. POMAGAMY!
18:00 Robótki Stefci
KULTURY ŚWIATA: OCEANIA
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » »
SENSOPLASTYKA
11:00 Centrum Kultury Zamek
KOLOROWO prapremiera
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PIEKŁO-NIEBO
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

STA RA ŚPIEW KA – PIE ŚNI MOCY
15:00 Stary Klasztor
PASJA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA 1744
17:00 Kościół Opatrzności Bożej
18:00 Ratusz we Wrocławiu
KONCERT NA CZTERY WIOLONCZELE 
18:00 NFM, Sala Kameralna
CA MIL LE: OUÏ – 39 PPA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol

BUF FA LO 
PHIL HAR MO NIC OR CHE STRA 
19:00 NFM, Sala Główna
TURBO 19:00 Stara Piwnica
INDIALUCIA 19:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
KLIMAKTERIUM 2
15:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
KOLACJA DLA GŁUPCA
16:00 i 19:00 Wrocławski Teatr Komedia
BIDERMANN I PODPALACZE
17:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
MężCZYZNA IDEALNY
17:00 Legnickie Centrum Kultury
TEATR PIASKU TETIANY GALITSYNY
17:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
POMNIK 18:00 Wrocławski Teatr Lalek
BYć JAK DR STRANGELOVE
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
TRIODRAM
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
LEK CJA TAń CA W ZA KŁA DZIE WE SEL -
NO -PO GRZE BO WYM PA NA BAM BY
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MAYDAY 20:00 T[pl, Scena Kameralna

SPOTKANIA » » »
PASJE - KREACJE - INSPIRACJE
9:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
ZABAWKA DLA KOTA
9:30 Centrum Kultury Muza, Lubin
BOżE, SPRAW żEBYM KUPIŁA TYLKO
TO, PO CO TU PRZYSZŁAM
10:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
BOKWA FITNESS
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KOBIETA W PODRóżY 
– MI CHA LI NA KUP PER
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin



MAPA RODZINNYCH RELACJI 
O SILE GENOGRAMóW
12:30 Centrum Kultury Muza, Lubin
SALASATION - ZMYSŁOWY FITNESS
13:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

DLA DZIECI » » »
PIEKŁO-NIEBO
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
WIELKANOCNE WIANKI
11:00 Centrum Kultury Agora
KOLOROWO 
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
MONA LISA Z WąSAMI, 
CZY NIEBIESKIE SŁONECZNIKI?
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

19 MARCA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA 
(W NIECO SKRóCONEJ WERSJI) 
– TE ATR PO LO NIA – WAR SZA WA
19:00 Aula, Polkowice

SPOTKANIA » » » 
MINI KIERMASZ WIELKANOCNY
11:00-18:00 Centrum Kultury Agora
BRONISŁAW WOJCIECHOWSKI
NA FALACH CISZY
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » » 
ZEMSTA
11:00 i 14:00 Wrocławski Teatr Komedia
KRóLEWNA NA ZIARNKU... 
ZIARNKO KRóLEWNA
MALOWANIE SŁOICZKóW
17:00 Fundacja Jak Malowana

20 MARCA WTOREK
KONCERTY » » » 

STUDENCI KLASY GITARY
AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
18:00 AMKL, Sala Teatralna
ALEKSANDRA ŚWIGUT – FORTEPIAN
18:00 Starostwo, Trzebnica, ul. Leśna 1
MURACKI ŚPIEWA NOHAVICę
19:30 Stary Klasztor
GYPSY SKA ORqUESTA 
20:00 Stara Piwnica
MERY SPOLSKY
20:30 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
BAGAż 19:00 Teatr AST
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
DYKTATURKA
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
MINI KIERMASZ WIELKANOCNY
11:00-18:00 Centrum Kultury Agora
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

21 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

ALEKSANDRA ŚWIGUT – FORTEPIAN
12:30 Klub Muzyki i Literatury
URODZINY BACHA XVIII-wiecz na li -
tur gia lu te rań ska z mu zy ką J. S. Ba -
cha, BWV 227 Je su, me ine Freu de
18:00 Kościół ewangielicki Św. Krzysztofa,
pl. Św. Krzysztofa 1, Wrocław
KONCERT KOMPOZYTORSKI
18:00 AMKL, Sala Koncertowa 
TRIA FORTEPIANOWE AREńSKIEGO
19:00 NFM, Sala Kameralna

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET  WILLIAMA SZEKSPIRA 
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BAGAż 19:00 Teatr AST
KOMEDIOWE WAGARY
NARWANI Z KONTEKSTU
19:00 Centrum Kultury Agora

SPOTKANIA » » » 
MINI KIERMASZ WIELKANOCNY
11:00-18:00 Centrum Kultury Agora
BOLESŁAW GRABOWSKI
ZIEMIA ŚWIęTA – JORDANIA, 
IZRAEL, PALESTYNA
18:00 Ośrodek Kultury, Oborniki Śląskie
PROSTE KADRY KURS FOTOGRAFICZNY
18:00-20:00 Centrum Kultury Agora

DLA DZIECI » » »
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
HYDROKOSMOS
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
11:00 T[pl, Scena na Świebodzkim

22 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

ALEKSANDRA ŚWIGUT – FORTEPIAN
18:00 Klub Muzyki i Literatury
GALA TENOROWA 
Z UDZIAŁEM BALETU
18:00 Strzeliński Ośrodek Kultury
BITAMINA 19:30 Akademia Club
JUSTYNA SIENIUć 20:00 Galeria Ślimak
TRIBUTE TO IRON MAIDEN
20:00 Stara Piwnica
STANISŁAW SOYKA & BUBA
KUYATEH – AC TION DI RECT TA LES
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET  WILLIAMA SZEKSPIRA 
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BAGAż 19:00 Teatr AST
CZE GO NIE WI DAć
– TE ATR BA GA TE LA – KRA KóW
19:00 Aula, Polkowice
MARATON / TREN
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PRZYJAZNE DUSZE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

DLA DZIECI » » »
ODD I LUNA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
HYDROKOSMOS
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
11:00 T[pl, Scena na Świebodzkim

23 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

ALEKSANDRA ŚWIGUT – FORTEPIAN
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
NERUDA SONGS
19:00 NFM, Sala Główna
żNIWA 19:00 Galeria Ślimak
EDYTA GEPPERT 
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
PATRYCJUSZ GRUSZECKI TRIO
19:00 Centrum Kultury Muza
TRIBUTE TO RED HOT CHILI PEPPERS
20:00 Stara Piwnica
FISZ EMADE TWORZYWO: NUMER 1
20:00 Zaklęte Rewiry

SPEKTAKLE » » » 
BAGAż 18:00 Teatr AST
I CAPULETI E I MONTECCHI 
premiera 19:00 Opera Wrocławska
CAFE PANIqUE
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
PRZYJAZNE DUSZE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
CAMILLE
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
WIERNA WATAHA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
LORD JIM
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
ATRAPA I UTOPIA 20:00 IG, Sala Kinowa

WYSTAWY » » » 
PEEKABOO 
– POLSKA ILUSTRACJA DLA DZIECI
19:00 wernisaż Galeria Dizajn BWA 

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY W WOLNEJ PRACOWNI
17:00 Fundacja Jak Malowana

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



ODD I LUNA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

24 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

DANCE MACABRE 
18:00 NFM, Sala Czerwona
ALEKSANDRA ŚWIGUT – FORTEPIAN
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
FARBEN LEHRE, GUTEK, BIG CYC, SI
18:00 Stary Klasztor
KATKA GORUNOVA I PIOTR REJDA
19:00 Galeria Ślimak
IRA AKUSTYCZNIE
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
KATARZYNA PAKOSIńSKA 
& MAKABUNDA
19:00 Wrocławski Klub Anima
NATALIA PRZYBYSZ
ŚWIATŁO NOCNE
20:00 Akademia Club
W-O-W-A: WOWA Z CHARKOWA
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
W GóRY I W MORZE!
17:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KA BA RET SMI LE – TO CI TŁU MA CZę!
17:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
LORD JIM
17:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
I CAPULETI E I MONTECCHI 
premiera 19:00 Opera Wrocławska
CAFE PANIqUE
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
CAMILLE
19:00 IG, Sala Teatru Laboratorium
WIERNA WATAHA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

PI JA CY – TE ATR POL SKI – SZCZE CIN
19:00 Aula, Polkowice
ATRAPA I UTOPIA 20:00 IG, Sala Kinowa
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
JARMARK WIELKANOCNY
10:00-16:00 Centrum Kultury Muza
ZAMKOWY MARATON FILMOWY
SCIENCE FICTION
17:00-23:00 Centrum Kultury Zamek
WIER NA WA TA HA 
– SPO TKA NIE Z TWóR CA MI
21:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYCIECZKI » » » 
PSZCZY NA – TY CHY 
– BRO WAR KSIą żę CY
info: 609.941.775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » »
ODD I LUNA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARODZIEJSKI FLET
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

25 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

ARS CANTUS 
SAMUEL BESPER HEPTALOGUS
18:00 Ratusz we Wrocławiu
MADE IN POLAND 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
W GóRY I W MORZE!
17:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
LORD JIM
17:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
MIRANDOLINA
18:00 T[pl, Scena Kameralna
NIC NIE GRA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

CAFE PANIqUE
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
I CAPULETI E I MONTECCHI 
19:00 Opera Wrocławska
PRZED STA WIE NIE HAM LE TA WE WSI
GŁU CHA DOLNA – TE ATR POL SKI
– SZCZE CIN
19:00 Aula, Polkowice
WIERNA WATAHA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
WROCŁAWSKI 
FESTIWAL EDUKACJI 2018
09:00-15:00 Stadion Wrocław, Klub
Biznesowy
MANUFAKTURA ŚWIąTECZNA
11:00-16:00 Centrum Kultury Zamek
CENZOR MYLI SIę TYLKO RAZ.
OPOWIEŚć O CENZURZE W PRL
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
119 DNI DOOKOŁA POLSKI
CZ. 2: TATRY – HEL – JAN DO LE ZIń SKI
12:00 Centrum Kultury Muza

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOLOROWO 
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ODD I LUNA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

26 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

PANIE, PANOWIE – MŁY NAR SKI
– TE ATR POL SKI – SZCZE CIN
18:00 Kino Polkowice

SPEKTAKLE » » » 
ŚMIERTELNA PUŁAPKA
17:30, 20:00 Teatr Muzyczny Capitol



Adresy miejsc wydarzeń znajdujących sie w kalendarium Co Jest Grane
Aka de mia Mu zycz na
– im. Ka ro la Li piń skie go

pl. Ja na Paw ła II 2, Wro cław
Aka de mia Club

Grun waldz ka 67, Wro cław
Aqua -Zdrój

Ra tu szo wa 6, Wał brzych
Au la

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

Ko cha now skie go 4, Ole śni ca
Cen trum Kon cer to we A2

Gó ral ska 5, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Ago ra

Serb ska 5a, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Mu za

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

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

Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Cen trum Sztu ki Im part

Ma zo wiec ka 17, Wro cław
Cen trum Sztu ki WRO

Wi dok 7, Wro cław
Ciem na Stro na Mia sta

pl. Wró blew skie go 3a, Wro cław
CRZ Krzy wy Ko min

Du bo is 33-35a, Wro cław
Dom Kul tu ry Ba ka ra

Ró ża na 4-6, Wro cław
Dzier ża niow ski Ośro dek Kul tu ry

Świd nic ka 23, Dzier żo niów
FAMA Cen trum Bi blio tecz no -Kul tu ral ne

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

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Fir lej Gra bi szyń ska 56, Wro cław
Fun da cja Jak Ma lo wa na

Rej ta na 3, Wro cław
Ga le ria Awan gar da BWA

Wi ta Stwo sza 32, Wro cław
Ga le ria Di zajn BWA

Świd nic ka 2-4, Wro cław
Ga le ria DSAP

pl. św. Ma cie ja 5a, Wro cław
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu

Kieł ba śni cza 28, Wro cław
Ga le ria SiC! BWA 

pl. Ta de usza Ko ściusz ki 9/10, Wro cław
Ga le ria Stu dio BWA

Ru ska 46a/301, Wro cław
Ga le ria Śli mak

Dą brow skie go 37, Wro cław
Ga le ria Za Sza fą

pl. Św. Mar ci na 4, Wro cław
Ha la Cen trum Tu ry stycz no -Spor to we go

Kłodz ka 16, No wa Ru da
Ha la Or bi ta

Wej he row ska 34, Wro cław
Ha la Wi do wi sko wo -Spor to wa

Złot ni cza 12, Je le nia Gó ra
Ha la Stu le cia, Sa la Au dy to ryj na

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Ha la Wi do wi sko wo Spor to wa RCS

Od ro dze nia 28a, Lu bin

IG, Sa la Te atru La bo ra to rium, Sa la Ki no wa
Przej ście Że laź ni cze, Wro cław

IG, Stu dio Na Gro bli
Na Gro bli 30/32, Wro cław

Ja wor ski Ośro dek Kul tu ry
Ry nek 5, Ja wor

Je le nio gór skie Cen trum Kul tu ry
Ban ko wa 28/30, Je le nia Gó ra

Ki no Po lko wi ce
Dą brow skie go 1, Po lko wi ce

Klub Li te rac ki Pro za
Przej ście Garn car skie 2, 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 Sta ry Klasz tor
Pur ky nie go 1, Wro cław

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

Księ gar nio Ka wiar nia Na lan da
pl. Ko ściusz ki 12, Wro cław

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

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

MDK Mu flon
Cie plic ka 172, Je le nia Gó ra

MDK Śród mie ście
St. Du bo is 5, Wro cław

Miej ski Ośro dek Kul tu ry
Plac Kon sty tu cji 3 Ma ja 2, Gło gów

Mu zeum Ar che olo gicz ne
Mu zeum Mi li ta riów – Ar se nał Miej ski

Cie szyń skie go 9, Wro cław
Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu

Ber nar dyń ska 5, Wro cław
Mu zeum Et no gra ficz ne

Trau gut ta 111/113, Wro cław
Mu zeum Na ro do we 

pl. Po wstań ców War sza wy 5, Wro cław
Mu zeum Pa na Ta de usza

Ry nek 6, Wro cław
Mu zeum Współ cze sne Wro cław

pl. Strze gom ski 2a, Wro cław
Mu zeum Zie mi Kłodz kiej

Łu ka sie wi cza 4, Kłodz ko
Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM

pl. Wol no ści 1, Wro cław
Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry

Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie
ODT Świa to wid

Sem po łow skiej 54A, Wro cław
Ope ra Wro cław ska

Świd nic ka 35, Wro cław
Ora to rium Ma ria num UW

pl. Uni wer sy tec ki 1, Wro cław
Osso li neum, Au la, Re fek tarz

Szew ska 37, Wro cław
Ośro dek Kul tu ry 

Ko le jo wa 29, Brzeg Dol ny
Ośro dek Kul tu ry

Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie
Otwar te Pra cow nie Ar ty stycz ne 

Ru ska 46c/7, Wro cław
Pa wi lon Czte rech Ko puł 

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Pa no ra ma Ra cła wic ka 

Pur ky nie go 11, Wro cław

Pie śnia rze
Szew ska 68 A, Wro cław

Pra cow nia ce ra mi ki – Qu ap cia
Kacz mar skie go 7-9, Wro cław

Pral nia
Kra kow ska 100, Wro cław

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

Sa la Wi do wi sko wa BiFK
Ko cha now skie go 4, Ole śni ca

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

Sa lo nik Trzech Muz
Za wal na 7 Wro cław

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

Spi żar nia
Pia stow ska 1, Le gni ca

Sta dion Wro cław, Klub Biz ne so wy
Ale ja Ślą ska 1, Wro cław

Strze gom skie Cen trum Kul tu ry
Pa de rew skie go 36, Strze gom

Strze liń ski Ośro dek Kul tu ry
Mic kie wi cza 2, Strze lin

Su ro wiec
Ru ska 46A, Wro cław

Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem
Paw ła Włod ko wi ca 7, Wro cław

Ście ma Rock -Mo tor -Bar
Ka zi mie rza Wiel kie go 9, Ole śni ca

Świd nic ki Ośro dek Kul tu ry
Ry nek 43, Świd ni ca

Te atr Ar ka
Men ni cza 3, Wro cław

Te atr AST
Bra ni bor ska 59, Wro cław

Te atr Dra ma tycz ny
pl. Te atral ny 1, Wał brzych

Te atr Mu zycz ny Ca pi tol
J. Pił sud skie go 67, Wro cław

Te atr Pol ski T [pl
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go

Ga brie li Za pol skiej 3, Wro cław
Sce na Ka me ral na

Świd nic ka 28
Sce na na Świe bodz kim

Or ląt Lwow skich 20c
Te atr Lal ki i Ak to ra

Bucz ka 16, Wał brzych
Te atr Mo drze jew skiej

Ry nek 39, Le gni ca
Te atr Mu zycz ny Ca pi tol

Pił sud skie go 67, Wro cław
Te atr Zdro jo wy 

Par ko wa 2, Po la ni ca -Zdrój
Ko ściusz ki 19, Szczaw no Zdrój

Ver ti go Jazz Club & Re stau rant
Oław ska 13, Wro cław

Wro cław ski Klub Ani ma
Pil czyc ka 47, Wro cław

Wro cław ski Klub For ma ty
Sam bor ska 3-5, Wro cław

Wro cław ski Te atr La lek
Wro cław ski Te atr Ko me dia

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Za klę te Re wi ry

Kra kow ska, 100, Wro cław
Zdro jo wy Te atr Ani ma cji

Park Zdro jo wy 1, Cie pli ce, Je le nia Gó ra



® 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 do ko re spon den cji: Co Jest Gra ne, 
Biu ro Księ go we, ul. Pod cho rą żych 5,
53-320 Wro cław
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.

PRZYGODA Z OGRODNIKIEM
19:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój

SPOTKANIA » » » 
WROCŁAWSKI 
FESTIWAL EDUKACJI 2018
9:00-15:00 Stadion Wrocław, Klub Biznes.
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

27 MARCA WTOREK
KONCERTY » » » 

PASJA WG ŚW. JANA 
19:00 NFM, Sala Główna

SPEKTAKLE » » » 
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
18:00 Teatr AST
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
ARMANDO
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » »
JAROSŁAW KOZŁOWSKI
CONTINUUM XL
performance 18:00 Galeria Entropia 
KAROL BUDREWICZ
WIELKIE ŚWIęTOWANIE wernisaż 
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

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

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ODD I LUNA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

28 MARCA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
18:00 Teatr AST
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
19:00 T[pl, Scena Kameralna

SPOTKANIA » » » 
PROSTE KADRY KURS FOTOGRAFICZNY
18:00-20:00 Centrum Kultury Agora

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

ODD I LUNA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

29 MARCA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » » 

PSYCHOTERAPIA 
CZYLI SEX W żYCIU CZŁOWIEKA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
FRANCUSKA NIESPODZIANKA
19:00 T[pl, Scena Kameralna

30 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

TURBOWOLF 19:00 Pralnia
SPEKTAKLE » » »

VIA CRUCIS 
premiera 15:00 i 20:00 Opera Wrocławska

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY W WOLNEJ PRACOWNI
17:00 Fundacja Jak Malowana

31 MARCA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »

VIA CRUCIS 
premiera 19:00 Opera Wrocławska

SPOTKANIA » » » 
ZRóB TO SAM – FOR MY GIP SO WE
11:00-16:00 Pracownia ceramiki - quapcia

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

WyCIECZKI JEDNODNIOWE 
10 MARCA 2018

• NIEMCY
We sen ste in – Stol pen – Gla shut te

24 MAR CA 2018
• PSZCZYNA – TYCHY

Browar Książęcy
21 KWIETNIA 2018

• NIEM CY – Zit tau i Oy bin
29 KWIETNIA 2018

• KRAKóW 
Muzeum Narodowe – wystawa
i spacer – Stanisław Wyspiański

WyCIECZKI KILKUDNIOWE 
12-15 MA JA 2018

• TO RUń – BYD GOSZCZ
po nad to Ko pal nia so li w Kło da wie,

Cie cho ci nek, Go lub -Do brzyń,
Sza far nia

21-27 MA JA 2018
• RU MU NIA

Mar ma rosz i Bu ko wi na
(bez noc nych prze jaz dów)

7-10 CZERW CA 2018
• NIEM CY – TU RYN GIA

Er furt – Eise nach – Go tha
– We imar – Ru dol stad
– Ja ski nie Fe en gro sen
20-24 CZERW CA 2018

• MA ZU RY
26-28 LIP CA 2018
• PER ŁY MO RAW

Val ti ce -Led ni ce -Brno -Mi ku lov
– Mi lo ti ce – Sla vkov

23-26 SIERP NIA 2018
• PRA GA I OKO LICZ NE PA ŁA CE

12-16 WRZE ŚNIA 2018
• LWóW

I ZAMKI ZŁOTEJ PODKOWY

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

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

Vin ta ge Mar ket w Su row cu V edy cja
10 marca 12:00-18:00

Su ro wiec, ul Ruska 46A we Wrocławiu
Pod czas V edy cji Vin ta ge Mar ke tu naj lep si ko lek cjo ne rzy vin ta ge z ca łej Pol ski
po mo gą w wy bo rze wio sen nych sty li za cji. Kwie ci ste su kien ki i wzo rzy ste, je -
dwab ne ko szu le vin ta ge już za chwi lę zdo mi nu ją uli ce Wro cła wia. 

Wstęp wol ny dla ku pu ją cych!




