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tomasz Dobrzański 
Szef artystyczny Ars Cantus oraz dyrektor art. Forum Musicum 

Dzięki Piotrowi artystyczne marzenia stały się rzeczywistością, 
a w dodatku udało się nam osiągnąć sukces. Przez 18 lat istnienia
zespół Ars Cantus osiągnął bardzo wiele. Na początku był wspólny
pomysł, potem w koncertowych sytuacjach świetne współdziała-
nie. W codziennym życiu przyjacielska pomoc. Cieszę się, że spo-
tkałem go na mojej drodze.
ks. Grzegorz cebulski

Szef artystyczny i dyrygent chóru Oktoich 
Czuję się wyróżniony przyjaźnią z Piotrem Karpetą i tym, że 3/4
okresu Jego jubileuszu poświęcił również na śpiew w zespole Okto-
ich. Piotr Karpeta – to oczywiście dyrygent i wszechstronny woka-
lista, dla którego nie istnieją w pracy nad utworami i dziełami ba-
riery epok i stylów muzycznych czy językowych. I jest jeszcze coś,
za co darzę Go szacunkiem i uznaniem: trwa na ugruntowanych
wzorcach, które są najważniejsze – pracowitości i kierowania się
niezbywalnymi zasadami. Prowadzi swoje życie i talent ku Temu,
którego my, ludzie wiary, nazywamy Jednym i Najwyższym Bogiem,
a który jest Pełnią Prawdy, Dobra i Piękna.
Choć oczywiście niemożliwym jest zogniskowanie 40 lat pracy 
w jednym dniu, a tym bardziej jednego wieczoru, to jestem pewien,
że wieczór 8 grudnia 2018 roku będzie dobrze i wzniośle spędzo-
nym czasem, właśnie dzięki Piotrowi Karpecie. 
lech templin 

Artysta chóru Cantores Minores Wratislavienses, 
śpiewający w nim od momentu jego założenia przez blisko 40 lat

Był rok 1991. Chór Cantores Minores Wratislavienses obchodził ju-

Koncert Jubileuszowy – 40-lecie pracy artystyczneJ piotra Karpety
8 grudnia 16:00 Wrocławski Ratusz – Sala Wielka | Wstęp wolny!

wykonawcy: cantores Minores wratislavienses – dyrygent piotr Karpeta
ars cantus – kierownictwo artystyczne tomasz Dobrzański | stoltzer ensemble
oktoich – dyrygent ks. Grzegorz cebulski | prowadzenie Jerzy skoczylas

wrocławscy Kameraliści serdecznie zapraszają na wyjątkowy koncert z oka-
zji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej piotra Karpety, który prowadzi tę in-
stytucję – nierozerwalnie związaną z życiem muzycznym wrocławia – od
ponad ćwierćwiecza. 
Swoją drogę muzyczną rozpoczął w rodzinnych Katowicach, gdzie ukończył Akade-
mię Muzyczną. Do Wrocławia trafił z Opola, w którym przez 10 lat był chórmistrzem
w Filharmonii Opolskiej. Wrocławski rozdział pracy artystycznej rozpoczyna w 1991
roku przejmując prowadzenie chóru Cantores Minores Wratislavienses z rąk swo-
jego znamienitego poprzednika Edmunda Kajdasza, obejmując równocześnie sta-
nowisko dyrektora instytucji w ramach której działa chór – Wrocławskich Kamerali-
stów. Równolegle kontynuuje swoją karierę jako wokalista, współtworząc na prze-
strzeni lat trzy zespoły i angażując się w nich jako solista. W 1991 roku powstaje Chór
Męski Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich pro-
wadzony przez ks. Grzegorza Cebulskiego, w roku 2000 zespół muzyki dawnej Ars
Cantus pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego, a w 2007 męski
kwartet Stoltzer Ensemble.
Jako dyrygent i śpiewak występował w ponad 20 krajach świata, brał udział w kil-
kudziesięciu nagraniach płytowych i programach zarejestrowanych przez Polskie
Radio i Telewizję Polską.
Podczas koncertu wystąpią wszystkie cztery zespoły, w których Jubilat realizuje
się artystycznie; pod jego dyrekcją wystąpi Cantores Minores Wratislavienses.
Piotra Karpetę jako śpiewaka usłyszymy w repertuarze zespołów Ars Cantus,
Oktoich oraz Stoltzer Ensemble. Koncert ten będzie pierwszym, na którym wszystkie zespoły spotkają się na jednej scenie.

bileusz 25-lecia. Założyciel i twórca zespołu – niezapomniany, nie-
zrównany mistrz chóralistyki Edmund Kajdasz odchodził na emery-
turę, nie przekazując przysłowiowej pałeczki swojemu następcy, gdyż
takiego nie było.
Wydawało się, że nie ma mistrza tej miary, który mógłby objąć dalsze
prowadzenie zespołu. 
Kantorzy nie mogli jednak pogodzić się z taką sytuacją. Wielu z nich
pamiętało początki, było świadkami i uczestnikami największych suk-
cesów.  Bogata działalność koncertowa w kraju i za granicą, nagrania
płytowe i radiowe czy rejestracja muzycznych prezentacji telewizyj-
nych, cieszyły się dużym uznaniem czołowych krytyków muzycznych.
Postanowiliśmy więc za wszelką cenę nie dopuścić do skreślenia tego
zespołu, który jednocześnie był instytucją,  z mapy kulturalnej Wro-
cławia. Po wielu dyskusjach zapadła decyzja, aby zaprosić pana Pio-
tra Karpetę do prowadzenia zespołu i żeby taką propozycję złożyć wło-
darzom kultury Wrocławia. 
Dzisiaj, po 28 latach, można śmiało powiedzieć, że ówczesny wybór
był jak najbardziej trafny. 
Chór Cantores Minores Wratislavienses, zmodyfikowany personalnie 
i programowo według koncepcji nowego szefa artystycznego, który na
pierwszym planie postawił profesjonalną rzetelność, podporządkowu-
jąc jej intuicyjną emocjonalność eksponowaną przez Edmunda Kajda-
sza, nadal stanowi stały element kulturalny Wrocławia, działając w ra-
mach instytucji Wrocławscy Kameraliści. Prowadzi nieustającą, inten-
sywną i różnorodną działalność. Mistrz Piotr Karpeta podejmuje cie-
kawe inicjatywy artystyczno-edukacyjne, odnosząc ogromne sukcesy,
cieszy się dużym uznaniem publiczności i krytyki. Należy więc mu ży-
czyć dalszej owocnej twórczości artystycznej, a Jego Zespołowi samych
sukcesów i satysfakcji z pracy pod kierownictwem takiego Mistrza.
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1319-1321 Wieczory lisztowskie

woJciecH waleczeK – fortepian
słowo o muzyce – Juliusz adamowski

W programie utwory F. Chopina, F. Liszta, R. Schumanna i W. Lutosławskiego
10 XII, g. 12.30 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10

(190. koncert dla młodzieży „Jak słuchać Muzyki?")
10 XII, g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
11 XII, g. 17.00 - Głogów, Szkoła Muzyczna, ul. Jedności Robotniczej 14

Wojciech Waleczek to polski pianista prowadzący od ponad dwudziestu lat szeroko
zakrojoną działalność koncertową w 21 krajach Unii Europejskiej, a także w Szwaj-
carii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Kazachstanie, Jordanii, Pale-
stynie, Algierii, Turcji, Iranie, Iraku, Tunezji, Kanadzie, Japonii, Argentynie oraz w USA.
Występował jako solista z wieloma orkiestrami polskich filharmonii, Narodową Or-
kiestrą Kameralną Mołdawii, Ammańską i Kaposvárską Orkiestrą Symfoniczną, Or-
kiestrą Symfoniczną Brzeskiego Akademickiego Teatru Dramatu.
W 2014 roku wytwórnia NAXOS wydała jego album kameralny nagrany wspólnie ze
skrzypkiem Voytkiem Proniewiczem z utworami Ferenca Liszta na skrzypce i for-
tepian. W 2017 wiedeńska wytwórnia Capriccio wydała CD artysty z transkrypcjami
Ferenca Liszta utworów Nicolo Paganiniego. W roku 2019 nakładem NAXOS ukaże
się jego najnowsza płyta z „Harmoniami poetyckimi i religijnymi” F. Liszta.
Wojciech Waleczek ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Katowicach 
w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo w 2003. Naukę kontynuował podczas
studiów podyplomowych w Vancouver Academy of Music, pod kier. prof. Lee Kum-
Sing'a. W latach 2014 i 2017 otrzymał stopnie doktora oraz doktora habilitowanego
w dziedzinie sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Pianista otrzymywał nagrody i stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, prezydentów Katowic i Gliwic, Sejmiku Samorządowego
Województwa Śląskiego, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz wielu innych Instytucji.
Oprócz aktywności koncertowej artysta zajmuje się też działalnością naukowo-dy-
daktyczną – pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz organizacyjną jako wiceprezes do spraw promocji muzyki klasycznej
Stowarzyszenia SIGNUM w Gliwicach W roku 2017 Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznał pianiście medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, natomiast
w roku 2018 „Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
wyróżnił go Sejmik tego regionu.

Więcej informacji na stronie www.waleczek.com

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

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

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Gminy Wrocław I Województwa Dolnośląskiego
oraz przy wkładzie finansowym Szkoły Muzycznej I i II st. im. Franciszka Liszta w Glogowie.

45. Festiwal barbórkowy
chórów akademickich
13-16 grudnia Wrocław

13 grudnia: Koncert inauguracyjny
„pieśni niepodległej”

19:00, Aula Politechniki Wrocławskiej, 
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
14 grudnia: i koncert festiwalowy
19:00, Oratorium Marianum,
pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
15 grudnia: ii koncert festiwalowy
18:00, Oratorium Marianum,
pl. Uniwersytecki 1, Wrocław 
16 grudnia: Koncert finałowy 
„Vivat opera”
18:00, Sala Koncertowa Filharmonii Wro-
cławskiej, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław

Festiwal Barbórkowy Chórów Akade-
mickich to wydarzenie, które od 45 lat
wpisuje się w życie kulturalne Wrocła-
wia. Co roku w grudniu do stolicy Dol-
nego Śląska przyjeżdżają chóry i zespoły
muzyczne z całej Polski (a niekiedy
także z zagranicy), aby w swobodnej,
nieobarczonej konkursowymi zmaga-
niami formie zaprezentować swój re-
pertuar. Gospodarzem festiwalu od po-
czątku jego istnienia jest Akademicki
Chór Politechniki Wrocławskiej (wcze-
śniej: Akademicki Chór Górniczy PWr).
Tegoroczną edycję rozpocznie koncert
nawiązujący swoim repertuarem do ob-
chodzonej niedawno setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
W auli Politechniki Wrocławskiej wy-
stąpi Jacek Kowalski z zespołem Mono-
gramista JK, którzy zaproszą publicz-
ność do wspólnego wykonania pieśni
patriotycznych. W drugim i trzecim dniu
festiwalu w Oratorium Marianum za-
prezentują się chóry akademickie z Wro-
cławia, Opola, Warszawy i Krakowa. Nie-
dziela tradycyjnie już przeznaczona zo-
stanie na wspólny występ gospodarza
festiwalu oraz Akademickiego Chóru
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W sali
koncertowej dawnej Filharmonii Wro-
cławskiej zabrzmią fragmenty chóralne
z oper G. Verdiego, S. Moniuszki i A. Bo-
rodina. Chórom towarzyszyć będzie Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii Sudec-
kiej w Wałbrzychu, a za pulpitem dyry-
genckim stanie Małgorzata Sapiecha-
Muzioł, dyrektor artystyczna festiwalu.

Wstęp wolny!
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Halka Stanisław Moniuszko 
14, 15 grudnia 19:00 preMiera
16 grudnia 18:00, 18 grudnia 19:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
reżyseria: Grażyna szapołowska
Dyrygent: Marcin nałęcz-niesiołowski
scenografia, kostiumy: brage Martin Jonassen
reżyseria świateł: tomasz Filipiak
choreografia: Krzysztof trebunia-tutka,
Klaudia carlos Machej
projekcje multimedialne i mapping: 
piotr Maruszak

Najbardziej znana polska opera napisana
przez Stanisława Moniuszkę. Dzieło naj-
pierw w wersji dwuaktowej, miało pre-
mierę w Wilnie, w roku 1848. Wersja
czteroaktowa, najbardziej znana, została
zaprezentowana w Warszawie dziesięć
lat później. Historia „Halki” opiera się na
typowo romantycznym konflikcie wielkiej miłości i braku możliwości jej spełnienia.
Premierą „Halki” rozpoczniemy świętowanie 200. rocznicy urodzin kompozytora.

Spektakl w ramach obchodów Roku Polskiego w Operze Wrocławskiej. 
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Bilety: 50-160 zł 

Dominika zamara
Perły operowe i świąteczne
14 grudnia 19:00

OOK, ul. Dworcowa 26, Oborniki Śląskie
Wrocławianka, w 2007 roku ukończyła
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
im. Karola Lipińskiego, na wydziale
wokalnym w klasie prof. Barbary Ewy
Werner. Otrzymała stypendium na
roczną naukę w konserwatorium mu-
zycznym w Weronie i kształciła tam
swój głos u wielu wybitnych mistrzów
sztuki i techniki bel canto. Jej kariera
rozpoczęła się w 2008 roku. Odbyła
tourneè po Francji z wybitnym francu-
skim organistą Fabrice Pitrois. 
W 2009 roku zadebiutowała we Wło-
szech biorąc udział w licznych koncer-
tach z towarzyszeniem orkiestry sym-
fonicznej pod batutą włoskiego dyry-
genta Maestro Enrico De Mori. Śpiewała
liczne koncerty, recitale i partie operowe
w wielu krajach Europy. W 2012 roku
zadebiutowała w Stanach Zjednoczo-
nych, w Warner Grand Theater w Los
Angeles. W 2016 zadebiutowała w Korei
Południowej koncertem z Prime Phil-
harmonic Orchestra Seul. W 2017 zade-
biutowała w Chicago solową partią so-
pranową w „Oratorium Stworzenie
Świata” J. Haydna pod dyrekcją Ma-
estro Glenn Block. W Rumunii nagrała
płytę DVD z orkiestrą symfoniczną Fil-
harmonii w Ploiesti pod dyrekcją Ma-
estro Samer Hatoum. Otrzymała od
Rządu Polskiego nagrodę Polka Roku
2017 w kategorii Kultura i Sztuka.

Wstęp wolny!

baśniowy Dziadek do orzechów
Spektakl baletowy w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego w Poznaniu
8 grudnia 17:00

Kłodzki Ośrodek Kultury, pl. Jagiełły 1, Kłodzko
Niezwykła baśniowa opowieść, przepiękna muzyka Piotra Czajkowskiego, barwne
stroje, romantyczny balet, bogata scenografia i elementy akrobatyki składają się
na ten wyjątkowy spektakl. Balet w dwóch aktach to opowieść o Klarze, która 
w wigilię Bożego Narodzenia znajduje pod choinką drewnianego dziadka do orze-
chów. Po zapadnięciu zmroku, kiedy dziewczynka zasypia w fotelu zabawka zabiera
ją w świat magii. Publiczność wraz z Klarą i ożywionym dziadkiem do orzechów mają
wyjątkową okazję zobaczyć ogniste flamenco, tradycyjny taniec rosyjski, chore-
ografię z dalekich Chin, a nawet zanurzyć się w magiczny świat Orientu.
Spektakl łączy klasyczny balet z niezapomnianą muzyką Piotra Czajkowskiego.
Tym, co wyróżnia tę opowieść są profesjonalni tancerze na co dzień związani z Te-

atrem Wielkim w Poznaniu oraz narra-
tor, który snuje opowieść o losach bo-
haterów i ich przygodach. Tym samym
wprowadza on widzów w świat Klary 
i jej nowych przyjaciół, przybliżając jed-
nocześnie terminologię tańca klasycz-
nego i zachęcając do współuczestnicze-
nia w przedstawieniu.
W spektaklu wprowadzono zmiany do-
stosowujące je do najmłodszego widza.
Pokazy solistów ograniczone do zaled-
wie kilku minut, a także przewaga ba-
jecznych scen zbiorowych, sprawiają, że
balet zachwyca i bawi nawet dzieci.
Dzięki temu spektakl jest kulturalną
rozrywką zarówno dla starszej, jak 
i młodszej publiczności.
Bilety: 80/40 | 70/35 zł
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Maria Moreno 
Gwiazda flamenco
Skrzydła wspomnień
6 stycznia 19:00

Synagoga Pod Białym Bocianem,
ul. Włodkowica 7, Wrocław

Maria Moreno, zdobywczyni wielu pre-
stiżowych nagród, znakomita tancerka
flamenco z Kadyksu, jednego z najpięk-
niejszych miast w południowej Hiszpa-
nii. Tancerka jest bardzo związana ze
swoim miastem, ale też cały czas po-
dróżuje, poszukując swoich własnych
ścieżek artystycznych. 
Przez wiele lat związana była z zespo-
łem mistrzyni tańca flamenco Ewy Yer-
babuena. Obecnie od ponad 6 lat two-
rzy własne przedstawienia. Jednym 
z nich jest spektakl pt. „Skrzydła wspo-
mnień” (Alas de recuerdos). Publiczność
obejrzy piękne układy choreograficzne i przeżyje poetycki, bardzo osobisty pokaz
tańca na najwyższym poziomie, dotykający uczuć związanych ze wspomnieniami.
Będzie to zarazem esencja sztuki flamenco tzw. „Flamenco Puro”, to najbardziej
czyste, głębokie tradycyjne, które oferuje ogromną gamę środków wyrazu.
Maria Moreno w tańcu porusza się z wielką naturalnością, a jednocześnie bły-
skawicznym tempem, nie musi się wysilać, wystarczy, że się tylko pojawi, a swoim
tańcem wypełnia całą scenę i zabiera widza w prawdziwą podróż pełną emocji.
„Alas de recuerdos” był w tym roku wystawiony na „Biennale de Flamenco” w Se-
willi, który jest  jednym z ważniejszych festiwali flamenco w Europie. 
Dopełnieniem występu będzie towarzyszący artystce zespół w osobach gitarzy-
sty oraz śpiewaka flamenco, a przed spektaklem organizatorzy zapraszają na
support: wystapią wrocławskie tancerki flamenco.
Maria Moreno poprowadzi we wrocławiu trzydniowe (7-9 stycznia 2019) 
warsztaty tańca flamenco, podczas których uczniowie otrzymają intensywną por-
cję techniki stepowania wraz z choreografią do wybranych stylów flamenco.

Warsztaty: informacje i zapisy na www.arteflamenco.eu
Bilety na koncert: 90/70 zł | www.ticketmaster.pl, salony Empik, www.arteflamenco.eu

yaron Kohlberg
Recital Fortepianowy
9 grudnia 17:00

Sala Królewska – Akademia Rycerska
(wejście od ul. B. Bilsego). Legnica

Koncert Specjalny z okazji 40-lecia Le-
gnickiego Centrum Kultury.
Pianista Yaron Kohlberg z Izraela jest
laureatem wielu prestiżowych między-
narodowych nagród i regularnie wystę-
puje na najważniejszych scenach
świata. Od 2018 r. Kohlberg jest preze-
sem i dyrektorem wykonawczym Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego w Cleveland. Uczestnik Międzyna-
rodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina. Jest absolwentem
Uniwersytetu w Tel Awiwie, prowadził
kursy mistrzowskie w Izraelu, Meksyku
i Singapurze, a także zasiadał w jury
krajowych konkursów pianistycznych 
w Izraelu i Meksyku.

Bilety: 20 zł
Koncert bożonarodzeniowy
14 grudnia 19:00

Filharmonia Dolnośląska, ul. Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Jerzy Kosek: dyrygent | aleksandra lemiszka: sopran | chór ekumeniczny z Karpacza
chór psM ii st. im. s. Moniuszki w Jeleniej Górze, bernard stankiewicz: przygotowanie chóru
orkiestra symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
program: piotr czajkowski – suita z baletu Dziadek do orzechów 
Jan adam Maklakiewicz – Kolędy na chór mieszany i orkiestrę

Suita, która powstała jeszcze przed scenicznym prawykonaniem baletu „Dziadek
do orzechów” Piotra Czajkowskiego, z miejsca zawładnęła sercami słuchaczy. Ta
fascynacja – spowodowana wspaniałymi tematami poszczególnych tańców cha-
rakterystycznych, śpiewnością melodii, mistrzowską instrumentacją, różnorod-
nością barw oraz nierozerwalnym skojarzeniem ze Świętami Bożego Narodzenia
– nie przemija. Zatrzymajmy się na chwilę w tym pędzie przedświątecznych przy-
gotowań i rozkoszujmy się wspaniałą muzyką. Dodatkowo w wigilijny klimat
wprowadzą nas „Kolędy na chór mieszany i orkiestrę” w klasycznym opracowa-
niu Jana Adama Maklakiewicza.

Bilety: 50/40 zł
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Francuskie kontrowersje
7 grudnia 19:00  NFM, Sala Główna, pl. Wolności 1, Wrocław

Marzena Diakun: dyrygent | Hélène tysman: fortepian | nFM Filharmonia wrocławska 
program: e. rautavaara angels and Visitations (polskie prawykonanie) 
M. ravel Koncert fortepianowy G-dur | c. Franck symfonia d-moll

W Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki usłyszymy „Angels and Visitations” au-
torstwa Einojuhaniego Rautavaary, „Koncert fortepianowy G-dur” Maurice’a Ravela
oraz dzieło, które wzbudziło wiele skrajnych emocji – „Symfonię d-moll” Césara
Francka. Obecnie niezbyt często pojawia się ona w repertuarach instytucji mu-
zycznych na świecie, dlatego też koncert „Francuskie kontrowersje” jest świetną
okazją do zapoznania się z tą kompozycją. Podczas koncertu wystąpi NFM Filhar-
monia Wrocławska wraz z pianistką Hélène Tysman pod batutą Marzeny Diakun.

Bilety: 110/60 zł | 45/35 zł | 40/30 zł

Helene Tysman, fot. archiwum artystki

Kameralistyka polska
XiX i XX w.
5 grudnia 19:30
6 grudnia 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10, Wrocław

Akademia Muzyczna im. Karola Lipiń-
skiego oraz Klub Muzyki i Literatury
we Wrocławiu zapraszają na koncert
towarzyszący VII Ogólnopolskiej Sesji
Naukowej pt. „Kameralistyka Polska
XIX i XX w.”

Kierownictwo artystyczne i organizacyjne:
prof. Grażyna bożek-wota
dr hab. Julita przybylska-nowak
mgr Monika Hanus
5 grudnia wystąpią:
robert Fender: wiolonczela | witold Holtz:
fortepian | Magdalena Kling-Fender:
skrzypce | elżbieta Mrożek-loska: altówka
| Maciej pabich: fortepian | Mirosława
sumlińska: fortepian | tomasz szczęsny:
wiolonczela | Marek szymański: flet
| tomasz Śliwowski: fortepian 
| renata witczak: fortepian
6 grudnia wystąpią:
Gustaw bachorz: klarnet | Grażyna bożek-
wota: fortepian | Helena Furmanowicz-
Kurzyńska: fortepian | Monika Hanus: for-
tepian | Krzysztof Karpeta: wiolonczela
Hanna lizinkiewicz: fortepian | piotr
  Łykowski: alt | anna rutkowska-schock:
fortepian
Wstęp wolny!

duo ovocutters
z „magical forest” (Austria)
Muzyczne Konwersacje II
14 grudnia 19:00

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego,
pl. Jana Pawła II 2, Wrocław
christoph Hofer: akordeon, 
sonja leipold: klawesyn

duo ovocutters zajmuje się niezwykłą,
a zarazem inspirującą kombinacją
akordeonu i klawesynu i gra wyraziste
kompozycje z minionych epok, ale
przede wszystkim współczesne. Kon-
cert w Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu jest częścią większego projektu,
w ramach którego duo ovocutters daje
koncerty i prowadzi warsztaty mi-
strzowskie w wielu różnych krajach,
pracuje z tamtejszymi kompozytorami
i artystami, których dzieła zabiera ze
sobą w tournée i których zaprasza na
wspólne koncerty do Austrii.

Wstęp wolny!
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angélique Kidjo
Remain in Light
9 grudnia 19:00

NFM, Sala Główna, pl. Wolności 1, Wrocław
angélique Kidjo: wokal
Magatte sow: bębny afrykańskie 
yayo serka: perkusja 
Michael olatuja: gitara basowa
Dominic James: gitary
thierry Vaton: instrumenty klawiszowe

Wyjątkowa kariera Angélique Kidjo
mogła rozwinąć się dzięki jej talentowi,
licznym otrzymanym przez nią nagro-
dom, ale także dzięki jej zaangażowa-
niu w sprawy rodzinnej Afryki. Artystka
znalazła wiele sposobów przekazywa-
nia bogatego dziedzictwa kontynentu
afrykańskiego, a szczególnie prawdy 
o roli kobiet w tej części świata.
Po zdobyciu Grammy w 2008 i 2015
roku Angélique Kidjo ponownie otrzy-
mała tę prestiżową nagrodę w 2016
roku, tym razem za album Sings, który
nagrała z Orchestre Philharmonique du
Luxembourg. Znany ze swojej dyna-
micznej i podnoszącej na duchu muzyki,
skupiający artystów z różnych krajów
zespół A. Kidjo przekracza granice, ga-
tunki i narodowości, łącząc tradycje za-
chodniego popu z muzyką afrykańską.
W 2018 roku artystka zaprezentuje swój
nowy album (nagrany przez producenta
popowego Jeffa Bhaskera ) i program na
żywo – „Remain in Light”. Oryginalne
utwory Talking Heads po raz pierwszy
usłyszała po przyjeździe do Paryża 
w 1983 roku. Teraz prezentuje te wspa-
niałe piosenki we własnym afrykańskim
stylu. Kiedy Angélique Kidjo wystąpiła
ze swoim nowym programem w Carne-
gie Hall, David Byrne przyłączył się, by
zaśpiewać z nią w duecie.

Bilety: 250/200 zł | 160 zł | 110 zł

Harmonia radomska
Koncert muzyki tradycyjnej
8 grudnia 20:00

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu,
ul. Traugutta 111/113
wiesława Gromadzka:
trzyrzędowa harmonia pedałowa
Katarzyna zedel:  skrzypce 
Katarzyna rosik: bębenek obręczowy 

Koncert muzyki tradycyjnej z okolic Ra-
domia i Przysuchy.
wiesława Gromadzka – jedyna kobieta
grająca na harmonii trzyrzędowej peda-
łowej w regionie radomskim i również
najaktywniejsza muzykantka i śpie-
waczka. Udziela się podczas okolicznych
przeglądów folklorystycznych oraz gra
muzykę do tańca na zabawach w Wiej-
skich klubach tańca oraz na terenie ca-
łego kraju, świetna nauczycielka, która
zaraża pasją do muzyki tradycyjnej. 
W 2016 r. uhonorowana przez Program
2 PR nagrodą „Muzyka Źródeł”.
Katarzyna zedel – pasjonatka chorału
gregoriańskiego i muzyki tradycyjnej,
muzykantka i tancerka, członkini Sto-
warzyszenia Schola Gregoriana Sile-
siensis, śpiewaczka Scholi Mulierum Si-
lesiensis, współpracuje ze Scholą Teatru
Węgajty, uczennica wiejskich muzykan-
tów z regionu radomskiego.
Katarzyna rosik – bębni, tańczy, śpiewa.
Gry na bębenku uczy się m.in. od Ste-
fana Gacy i Józefa Lipińskiego oraz z na-
grań archiwalnych.

7.12, g. 17-20:00 – Bębenek obręczowy:
warsztaty z Katarzyną Rosik
8.12, g. 16:30-19:30 – Przyśpiewki radom-
skie – warsztaty z W. Gromadzką i K. Zedel
Koszt: 30 zł
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
Bilety: 10 zł w muzeum przed koncertem 

W. Gromadzka
fot. Gutek Zegier

Grzegorz tomaszewski
Koncert na cytrę 
8 grudnia 17:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
Koncert polskiego cytrzysty, którego ulu-
bioną formą prezentacji scenicznej są
recitale solowe utrzymane w konwencji
„One man show”. W przerwach między
utworami muzyk chętnie opowiada o in-
strumentach na których gra. 
Artysta zaprezentuje swoje nowe pre-
mierowe utwory utrzymane z jednej
strony w stylu „Nowa muzyka polska” tj.
kujawiaki i polonezy XXI w., a z drugiej
kompozycje ukazujące bogactwo i spe-
cyfikę brzmieniową cytr: koncertowej,
akordowej i węgierskiej.
Grzegorz tomaszewski – edukację mu-
zyczną zaczynał od akordeonu. W grze
na cytrze kształcił się głównie sam. 
W latach 1998-2000 nawiązał kontakt 
z europejskim środowiskiem muzyków
cytrzystów uczestnicząc w spotkaniach
i kongresach w Czechach i w Austrii. 
W trakcie koncertów ukazuje pełnię
brzmień i możliwości trzech cytr: koncer-
towej, akordowej i węgierskiej. W do-
robku fonograficznym ma m.in. dwie
płyty nagrane na cytrach „Rośnie ziele”
(2005) oraz „Kuranty przeszłości” (2011). 
W 2010 r. założył zespół Kwartet Pałucki
składający się z wybitnych postaci pol-
skiego nurtu „World Music”. W 2014 r.
(Rok Kolbergowski) przedstawił program
zainspirowany zapisami Kolberga „Zapo-
mniane Pieśni Pałuk”. W 2015 r. zapis tego
koncertu ukazał się na płycie „Na skrzyżo-
waniu rzek" wydanej przez ForTune.

Wstęp wolny!
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Janusz radek z zespołem
4 grudnia 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Ethno Jazz Festival zaprasza na kon-
cert Janusza Radka z zespołem. Usły-
szymy ulubione przez publiczność
piosenki z przekroju całej twórczości
Janusza Radka. 
Od początku swojej artystycznej dzia-
łalności Janusz Radek odważnie za-
głębiał się i poznawał coraz to nowsze
muzyczne przestrzenie.
W koncercie z zespołem w przystępny,
poruszający, ale jednocześnie odkryw-
czy sposób przedstawia widzom do-
tychczasową drogę. Nie zabraknie więc
utworów, które już od długich lat koja-
rzone są przez odbiorców  z nazwiskiem
Janusza Radka, takie jak „Kiedy U-ko-
chanie”, „Dziękuję za miłość”, „Groszki 
i róże”, „Na moście w Avignone”, czy
wreszcie „Dziwny jest ten świat”. Arty-
sta zaprasza tym programem także do
wspólnej podróży przez ostatnie pro-
jekty muzyczne. Znajdują się tam bo-
wiem kompozycje, które dzięki magne-
tycznemu wokalowi Radka pozwalają
słuchaczom doznać wyjątkowych emo-
cji, ożywić najpiękniejsze wspomnienia.
W programie znajdzie się bowiem m.in.
piosenka „Żałuję każdego dnia bez Cie-
bie” oraz kilka piosenek z kultowych już
domówek – spotkań Janusza Radka 
z fanami na facebooku. Projekt „Radek 
z zespołem” powstał z myślą o publicz-
ności ciekawej muzycznej nowości, jed-
nak Artysta nie zapomina także o tych
odbiorcach, którzy od wielu lat, z nie-
słabnącym zachwytem, wsłuchują się 
w jego najbardziej znane utwory.

Bilety: 90/80/65 zł

Łazar&Massier Recital
Piosenki na koniec… Roku
29 grudnia 19:00

Ślimak, pl. Konstytucji 3 Maja 4,
wejście od Dąbrowskiego 37, Wrocław
Magdalena Łazar-Massier: tekst, wokal
Mariusz Massier: akordeon, piano
sylwia Kamzelska: wiolonczela
adam Mikulski: gitara

Łazar&Massier przedstawia orygi-
nalny, autorski program.
”Naszą twórczość wyróżnia autorskie,
eleganckie, niekomercyjne brzmienie 
z jazzową nutką, czasami nostal-
giczne, czasami zabawne, lekko koły-
szące, które można określić jako pio-
senka autorska, poezja śpiewana. Od
18 lat bierzemy udział w wydarze-
niach artystycznych, koncertach, festi-
walach. Nasza muzyka obecna jest w
rozgłośniach radiowych (jesteśmy
laureatami konkursu Radia Zachód:
„Przebojem na antenę 2014”). Pio-
senki nasze goszczą na poetyckich li-
stach przebojów. W dorobku mamy 4
płyty: „Tak to tu" (cz.1 i cz. 2) , „Gwiazda
jeszcze nie spadła", „Wróż sobie,
wróż...". O poziomie artystycznym
świadczą najważniejsze nagrody
otrzymane na ogólnopolskich festiwa-
lach i konkursach poezji śpiewanej.”
Zagrają piosenki w sam raz na oko-
liczność najkrótszych dni w zimie, 
a także nowe, czyste jak pierwszy
śnieg. Zapowiada się wyjątkowo cie-
pły i liryczny wieczór ze szczyptą hu-
moru, muzyką i poezją.

Bilety: 25 zł

Dikanda
Muzyka świata
1 grudnia 19:00

CK Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin
ania witczak: wokal, akordeon
Kasia bogusz: wokal
Dominik bieńczycki: skrzypce
Daniel Kaczmarczyk: instr. perkusyjne
piotr rejdak: gitary
Grzegorz Kolbrecki: kontrabas
szymon bobrowski: trąbka

Dikanda to uznany, szczególnie na za-
granicznym rynku muzycznym, szcze-
ciński zespół grający world music. 
W swojej twórczości Dikanda stawia na
autentyczność stylu – poszukuje no-
wych nurtów i większość utworów jest
oryginalnymi kompozycjami. Muzyczne
inspiracje czerpie z tradycyjnych, folko-
wych brzmień szeroko rozumianego
orientu – od Bałkanów przez Izrael,
Kurdystan, Białoruś po Indie. W utwo-
rach można usłyszeć głównie brzmie-
nia bałkańskie i cygańskie. Zespół ist-
nieje od 1997 r., ma w swoim dorobku 
7 płyt – w tym DVD Live nagrywane 
w zakopiańskim Teatrze Witkacego;
setki koncertów (głównie w Niemczech,
Austrii i Szwajcarii, ale również w Rosji,
Indiach oraz w USA), zdobył także liczne
nagrody – w tym „Płyta roku” niemiec-
kiego czasopisma „Folker” przyznana 
w 2005 r. za „Usztijo”. 
Koncerty Dikandy to niezwykle emo-
cjonalna podróż po etnicznych
brzmieniach, żywiołowe spotkanie
pełne energii, charyzmy, prawdziwych
uczuć. Charakterystyczne dla Dikandy
jest tworzenie nowych słów w tek-
stach utworów, w ten sposób powstał
oryginalny język grupy – „dikandisz”.
Bilety: 50/40 zł

fot: Rafał Charlikowski
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the legendary pink Dots
9 grudnia 20:00 Stara Piwnica, ul. Krupnicza 15, Wrocław

edward Ka-spel: vox, keyboards | the silverman: keyboards | erik Drost: guitars
Joep Hendricx: sound wizardry

City Sound zaprasza na jedyny w Polsce koncert legendy rocka alternatywnego 
i psychodelicznego. Zespół powstał w sierpniu 1980 roku w Ilford. Po wielu zawiro-
waniach związanych ze zmianami w składzie wydali w roku 1982 pierwszą oficjalną
płytę „Brighter Now”. Wczesne albumy zawierały muzykę opartą na brzmieniach
elektronicznych, nawiązującą do nurtów industrial i new wave. Począwszy od „The
Lovers” zespół skierował się w kierunku brzmienia psychodelii przełomu lat 60. 
i 70. Od początku podstawę składu zespołu stanowili: charyzmatyczny wokalista,
kompozytor i autor tekstów Edward Ka-Spel oraz klawiszowiec Phil Knight (The Si-
lverman). W 1984 zespół przeniósł się do Amsterdamu i podpisał kontrakt z nieza-
leżną firmą Play It Again Sam. W kolejnych latach LPD nagrał swoje najpopular-
niejsze płyty: „The Golden Age", „Crushed Velvet Apocalypse" i „The Maria Dimen-
sion". Specjalnością zespołu stały się długie przestrzenne improwizacje, bogate
aranżacje oraz „kosmiczne” ballady (najbardziej znana: „Belladonna"). 
Kropki od początku lat 90. cieszą się w Polsce statusem zespołu kultowego, zagrali
u nas kilkadziesiąt koncertów. Ich dorobek fonograficzny zamyka wydany w ubie-
głym roku krążek „Seconds Late For The Brighton Line".

Bilety: 70/60 zł

sidney polak
Promocja albumu 3
13 grudnia 20:00

Stara Piwnica, ul. Krupnicza 15, Wrocław
Sidney Polak - kilka słów o sobie...
Od zawsze jestem związany z północną
stroną Warszawy. Moi rodzice w roku
1976 zamieszkali na Chomiczówce i tam
się wychowałem. Tam też zacząłem
uczyć się gry na perkusji i stamtąd, w r .
1990, zostałem niejako wyłowiony przez
Muńka Staszczyka do nowego, war-
szawskiego składu zespołu T.LOVE! 
W T.LOVE nauczyłem się grać oraz kom-
ponować muzykę. W T.LOVE też podpa-
trzyłem, jak pisze się teksty. W roku
2004 zadebiutowałem pierwszą solową
płytą, która zawierała moje całkowicie
autorskie piosenki. W swojej twórczości
łączę gatunki takie jak: hip-hop, reggae i
folk. Teksty są najczęściej opisem praw-
dziwych przeżyć, staram się w nich opi-
sywać naszą polską rzeczywistość 
i robić literackie zdjęcia fajnym momen-
tom z naszego życia! Utwory takie jak:
„Otwieram wino", „Chomiczówka", czy
„Chorwat" stały się bardzo znane, co za-
owocowało wieloma koncertami w całej
Polsce... i nie tylko. Pięć lat zajęło mi
zrobienie drugiej płyty, która ukazała się
w 2009 roku. Moja kariera solowa, siłą
rzeczy, czekała na moment ewentual-
nego spowolnienia pracy zespołu
T.LOVE, którego nie chciałem opuścić.
Taki moment właśnie nadszedł, gdyż 
z początkiem roku 2018 T.LOVE poszedł
na bezterminową, koncertową emery-
turę, a ja mogę całkowicie poświęcić się
swojej działalności solowej.
W związku z tym przygotowałem wła-
śnie swoją trzecią płytę! 
Nasze koncerty zawierają najlepsze
kompozycje z dwóch pierwszych krąż-
ków plus nowości! 

Bilety:  35 zł

all that remains
14 grudnia 19:00 ODA Firlej, ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
W 2018 roku mija równo 20 lat odkąd w miasteczku Springfield w stanie Massa-
chusetts, które słynie z tego, że wymyślono w nim baseball, Oli Herbert (gitara) i Phil
Labonte (wokal) rozpoczęli na poważnie swoją przygodę z mocną muzyką, zakła-
dając All That Remains. Zespół stylistycznie obracał się wokół melodyjnego death
metalu, by z czasem czerpać dużymi garściami z melodyjnego metalcore'a, a potem
nie stronić nawet od hardrockowych zagrywek. Po złotym okresie (2008-2012) uka-
zały się jeszcze dwie płyty w 2015 „The Order of Things" (25. miejsce na Billboardzie)
oraz „Madness" wyprodukowana w 2017 roku przez legendarnego Howarda Ben-
sona (m.in. Motörhead) i nowym basistą Aaronem Patrickiem, który zastąpił mającą
polskie korzenie Jeanne Sagan. Właśnie ten materiał kapela będzie promować na je-
dynym koncercie w Polsce. Bilety: 70 zł

18. Jazz bez Polsko-ukraiński festiwal | 3. edycja wrocławska
7-8 grudnia Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama, ul. B. Krzywoustego 286, Wrocław
Festiwal w Polsce i na Ukrainie łącznie trwać będzie 11 dni i odbędzie się w 15
miastach Polski i Ukrainy. W ramach Jazz Bez podczas 48 koncertów zaprezen-
tuje się 10 projektów muzycznych i 60 muzyków z 9 krajów świata.
We Wrocławiu Jazz Bez odbędzie się po raz trzeci. W tym roku festiwal odwie-
dzą dwa międzynarodowe składy: Silhouette and Vinx (USA-Węgry) oraz Dima
Bondarev Quartet  (Niemcy-Ukraina-Litwa).

Wstęp wolny! | Rezerwacja miejsc: biuro@fama.wroc.pl | Program: fama.wroc.pl
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petr rímský
Koncert z ludźmi, których lubię
1 grudnia 19:00

Klub Pod Kolumnami, 
pl. Św. Macieja 21, Wrocław

Petr Rímský – czeski pieśniarz indy-
widualista, w którego twórczości
przeplatają się, obok folku, elementy
chanson, jazzu i bluesa. 
To wyborny, pomysłowy gitarzysta 
z niepowtarzalnym sposobem grania.
Głębokiego, ujmującego głosu Petra
nie da się pomylić z żadnym innym
głosem.
Gościem Petra będzie Grzegorz Grun-
wald – poeta, kompozytor, śpiewający
gitarzysta prezentujący głównie pio-
senkę autorską, w której liryzm tekstów
łączy się w unikalny sposób z akompa-
niamentem gitary, Laureat licznych na-
gród i wyróżnień festiwali piosenki po-
etyckiej w Polsce. Koncertowi towarzy-
szyć będzie tłumacz. Niektóre utwory
Petra Rímskiego będą do dyspozycji 
w przekładach na język polski.

Wstęp do kapelusza!

Marysia lewandowska
Kręcę Się
12 grudnia 20:00

ODA Firlej, ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Marysia Lewandowska wraz z zespo-
łem zaprasza do Firleja na koncert
promujący EP'kę pt. „Kręcę Się”. Swoją
premierę będzie miał również tele-
dysk do piosenki „Karuzela"
Marysia od 6-go roku życia uzależ-
niona jest od śpiewu i tańca. Laure-
atka wielu konkursów, aktualnie roz-
poczyna promocję własnej twórczości
wraz z promocją wydanej z Luna
Music Polska EP'ki „Kręcę Się”.

Bilety: 10 zł

umieć się spotkać
TON Twórczość osób niepełnosprawnych
1-2 grudnia od 11:00

Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Przegląd TON jest prezentacją spektakli przygotowanych przez zespoły, w skład
których wchodzą osoby niepełnosprawne. Podczas dwudniowego wydarzenia
odbędzie się także koncert niepełnosprawnych śpiewających oraz wystawa pre-
zentująca prace osób utalentowanych artystycznie. W przeglądzie wystąpią
także osoby z Czech i Ukrainy.

Wstęp wolny za zaproszeniami do odbioru w dziale programowym CKW-Z

Kamil piotrowicz sextet 
Premiera płyty 
Product Placement
15 grudnia 20:30

NFM, Sala Czerwona,
pl. Wolności 1, Wrocław
Kuba więcek: saksofon altowy
piotr chęcki: saksofon tenorowy,
barytonowy
emil Miszk: trąbka
Kamil piotrowicz: fortepian, 
make noise 0-coast syntezator, kompozycje
andrzej Święs: kontrabas
Krzysztof szmańda: perkusja, wibrafon

Kamil Piotrowicz Sextet to drugi zespół
założony przez polskiego pianistę 
i kompozytora młodego pokolenia Ka-
mila Piotrowicza. Zespół wydał swój
pierwszy album „Popular Music” jesie-
nią 2016 roku i szybko przykuł ogólno-
polską uwagę. Album został nomino-
wany do nagrody Fryderyk 2017 Pol-
skiej Akademii Fonograficznej za naj-
lepszy jazzowy album roku 2016. Był
również wysoko ceniony przez dzien-
nikarzy jazzowych i uznany albumem
roku przez JazzPRESS, Jazzsoul.pl czy
polish-jazz.blogspot.com.
Zespół grał na najważniejszych festi-
walach w Polsce, takich jak Jazz Jan-
tar w Gdańsku, Jazz nad Odrą we Wro-
cławiu, Letnia Akademia Jazzu w Łodzi
i Jazz Jamboree w Warszawie. Muzyka
zespołu oparta jest na oryginalnych
kompozycjach lidera.
„Product Placement" to próba samo-
określenia i dyskusyjnego odnalezienia
się. To również, ale i przede wszystkim
chwytliwy tytuł. 
Kompozycje powstały w Nowym Jorku,
Kopenhadze, Warszawie i Gdańsku,
a płyta zostanie wydana w nowo po-
wstałej oficynie Howard Records.

Bilety: 70/50/35 zł 

Dorota Miśkiewicz
Jazzujące Święta
15 grudnia 18:00

CK Agora, ul. Serbska 5A, Wrocław
Dorota Miśkiewicz: wokal
Marek napiórkowski: gitary
tomasz Kałwak: instrumenty klawiszowe
patryk stachura: bas
robert luty: perkusja

Specjalny program świąteczny w wy-
konaniu jednej z najciekawszych pol-
skich wokalistek. Podczas koncertu
usłyszymy utwory z autorskiego re-
pertuaru Doroty Miśkiewicz wpisujące
się w zimową atmosferę oraz kilka
tradycyjnych piosenek świątecznych.

Bilety: 45/40 zł

fot. SisiCecylia
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wielki inkwizytor
1, 2 grudnia 19:00

Teatr Pieśń Kozła, 
ul. Purkyniego 1, Wrocław
reżyseria: Grzegorz bral
Muzyka: rafał Habel
scenografia : robert Florczak
Kostiumy: elżbieta terlikowska

Spektakl eksplorujący nowy wątek 
w Teatrze Pieśń Kozła, jakim jest opera
mówiona, zakorzeniona w muzycznych
źródłach teatru.
„Wielki Inkwizytor” inspirowany frag-
mentem „Braci Karamazow” Fiodora
Dostojewskiego zmierzy się z trudną re-
lacją pomiędzy człowiekiem a Bogiem.
Przyglądamy się jak tytułowy bohater,
z jednej strony uzurpuje sobie prawo do
zrównania z  Twórcą, z drugiej, spo-
tkawszy Chrystusa, gardzi nim i nie oka-
zuje mu litości. Dylemat moralny głów-
nego bohatera wynika z konfliktu po-
między wiarą a wiedzą, jako odwiecz-
nego problemu egzystencji.

Bilety: 50/30 zł

osiem Kobiet Teatr 
im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze
X Jesień Teatralna w Lubinie
9 grudnia 16:00 i 19:00
CK Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin
autor: robert thomas | tłumaczenie: Jakub
rotbaum | reż.: Jerzy bończak | scenogr.: woj-
ciech stefaniak | Kostiumy: wanda Kowalska

Dom na pustkowiu, odcięty od świata przez śnieżycę, a w nim tajemniczy mężczy-
zna i osiem kobiet z nim związanych – matka, żona, szwagierka, siostra, dwie córki,
pokojówka i kucharka. Mężczyzna, pan domu, zapewnia im dostatnie życie i stabi-
lizację, ale czy sprosta ich wszystkim problemom? A jeśli nie sprosta, to może na-
leżałoby pozbyć się go, zlikwidować, unicestwić? Tylko która z ośmiu kobiet byłaby
zdolna do takiego czynu? A rozwiązanie zagadki będzie naprawdę nieoczekiwane. 

Bilety: 70/60 zł

poczekalnia 6-2-0
Teatr dla początkujących
1 i 2 grudnia 20:00

Centrum Technologii Audiowizualnych,
ul. Wystawowa 1, Wrocław
scenariusz: Marta Guśniowska 
reżyseria: piotr Łukaszczyk

Już? Można? Może jeszcze chwilkę…
teraz? Już teraz? Nie, chyba nie. … to
może teraz? Ile można czekać? No wła-
śnie ile? Bohaterowie „Poczekalni 6-2-
0” zostają zamknięci w nierozwiąza-
nych sprawach, w nieprzepracowanych
emocjach, w jednej przestrzeni. Czym
jest poczekalnia? Podświadomością?
Czyśćcem? Co czeka na bohaterów za
czerwonymi drzwiami? I podstawowe
pytanie – komu uda się stąd wyjść?

Bilety:  20 zł

Mędrole
3 grudnia 18:00 ODSK Piast, ul. Rękodzielnicza 1, Wrocław | Wstęp wolny!
Według historii filozofii po góralsku ks. Józefa Tischnera w wykonaniu studen-
tów Warszawskiej Akademii Teatralnej w reżysrii Małgorzaty Flegel.
Spektakl – egzamin studentów III roku ATM z przedmiotu technika mowy.

opowieść wigilijna Magiczne widowisko rodzinne
13 grudnia 19:00 | 14, 18, 19, 20 grudnia 10:00 | 14 grudnia
12:30 | 16 grudnia 14:00 i 16:00

Scena im. J. Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
na motywach opowiadania charlesa Dickensa, przekład: anonim
scenariusz i dialogi części dramaturgicznej: sławomir olejniczak
reżyseria: beata zając (część akrobatyczna) i cezary Morawski: (część dramaturgiczna)
Muzyka: Konrad rogiński | choreografia: beata zając

Spektakl jest połączeniem żywiołów ruchu, tańca, mimu, akrobacji z klasycz-
nymi elementami teatru dramatycznego, w którym role aktorskie napisane zo-
stały jako adaptacja literackiego pierwowzoru. Kilkudziesięciu artystów tworzy
na scenie Teatru Polskiego widowisko niezwykłe i niespotykane. O czym? O po-
szukiwaniu dobra, prawdy i miłości. O odnajdywaniu siebie.

Bilety: 50/35 zł
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SSZZKKOOŁŁAA BBŁŁAAZZNNÓÓWW fot. Michał Matuszak

SZKOŁA BŁAZNÓW
REŻ. ZBIGNIEW SZYMCZYK

7 GRUDNIA GODZ. 19:00
8 GRUDNIA GODZ. 19:00
9 GRUDNIA GODZ. 19:00
Scena na Świebodzkim Teatru Polskiego

MIKROKOSMOS
REŻ. KONRAD DWORAKOWSKI

11 GRUDNIA GODZ. 11:00
12 GRUDNIA GODZ. 11:00
13 GRUDNIA GODZ. 11:00
Scena Kameralna Teatru Polskiego

       

Kobito rakugo – japoński teatr jednego aktora
14 grudnia 20:00 Macondo, ul. Pomorska 19, Wrocław | Wstęp wolny!
Kobito Rakugo jest grupą trojga pasjonatów japońskiego teatru rakugo, którzy za cel
obrali sobie propagowanie tej formy sztuki. Występujemy już od ponad dwóch lat 
i mieliśmy okazję gościć na licznych konwentach i festiwalach związanych z kul-
turą Japonii. Czym jest rakugo? Rakugo, to tradycyjny, japoński teatr jednego ak-
tora. Rakugoka, czyli nasz gawędziarz, za pomocą kilku drobnych rekwizytów opo-
wiada w pozycji siedzącej, długą i najczęściej zabawną historię. Opowieść jest dia-
logiem pomiędzy dwoma lub więcej bohaterami, gdzie gawędziarz płynnie prze-
chodzi z jednej postaci do drugiej, zmieniając ton oraz barwę głosu, mimikę i przede
wszystkim kierunek wypowiedzi. Niektórzy często upraszczają rakugo do japoń-
skiego stand-up’u na siedząco, inni z tym uproszczeniem się nie zgadzają.

Marcin Muszyński 
Największy w Polsce Pokaz Magii
15 grudnia 20:00

Sala Audytoryjna, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Pokazy Maga to nie tylko seria sztuczek
i iluzji, ale spektakularnie wyreżysero-
wane, magiczne opowieści. Dochód ze
spektaklu zostanie przekazany małym
podopiecznym fundacji „Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową”,
wrocławskiej kliniki Przylądek Nadziei.

Bilety: 140/70 | 120/60 | 90/45 zł

Mikrokosmos
Wrocławski Teatr Pantomimy
11, 12, 13 grudnia 11:00

Scena im. J. Grzegorzewskiego, 
ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
reżyseria: Konrad Dworakowski | scenogra-
fia: Maria balcerek | Muzyka: piotr Klimek

Hans Christian Andersen napisał „Cali-
neczkę” poszukując w dziecku, którego
metaforą jest dwuipółcentymetrowa
dziewczynka, dowodu bezbronności, po-
słuszeństwa, niewinności; wskazując
jednocześnie ogromny wpływ świata ze-
wnętrznego na to, co dzieje się z boha-
terem. Calineczka jest jedynie pretek-
stem do zderzenia się z podobnymi wąt-
kami, ale na zasadach, które dyktuje 
w opowieści bohater ciekawy świata,
silny i zdecydowany, dążący do tego, by
być sobą i czuć się wolnym. Powodem tej
swobodnej interpretacji jest chęć podję-
cia dialogu ze stereotypem bohatera
dziecięcego, sprowadzonego do postawy
bezwolnej, pozbawionej charakteru 
i wpływu na własny los.

Bilety: 25/20/15 zł| Wiek: +6

M. Kowalski, K. Szczepańczyk, fot. B .Sowa
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Koty z Marsa
Do 21 grudnia

Klub Pod Kolumnami,
pl. Św. Macieja 21, Wrocław
artyści: sebastian Moń, Magdalena Kułak, 
Michał piotr barfrog, zbigniew oporski, 
Grzegorz Kochaniec, paweł Miksiewicz, 
Hubert solczyński, wojciech zwoliński,
piotr Kozioł, raisa Deklewa, piotr Misio-
rowski, Magdalena Fedoryszyn, weronika
szczepańska, Mirosław iskra, cezary 
skoczeń, Katarzyna Kruczyńska, agnieszka
tutu szymańska, aleksandra yorutsuki
andrzejewska, arkadiusz elion Masalski,
olga solowska-Korab, laura Jerzak, 
tomasz czerkawski, inka K.turoń, Karolina
wojtera, patrycja Gaida, piotr baćko, 
tomasz bartosik

Koty to kosmici – wielu to podejrzewało,
ale nie wszyscy odważyli się głośno
przyznać. Wielbicieli kotów i sztuki,
mieszkańców Nadodrza, Wrocławia,
świata i wszechświata zapraszają do
zgłębiania tajemniczej kociej natury ar-
tyści związani z facebookową grupą
Ciemna Strona Sztuki – Dark Side of Art.

Wstęp wolny!

władysław i annabella
Spektakl z Mikołajem
2 grudnia 12:30

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, 
ul. Jana Brzechwy 16

Świąteczny spektakl dla widzów od lat
3 w reżyserii Zuzanny Mukoid. Po
przedstawieniu najmłodsi spotkają
się z Mikołajem.
W sklepie z zabawkami rozstrzyga się
los zapomnianych zabawek: baletnicy
Annabelli – delikatnej lalki z porcelany
oraz Władysława, dzielnego pluszo-
wego misia bez jednego ucha, głów-
nych bohaterów spektaklu.
Prosta historia misia i lalki staje się
przedstawieniem uniwersalnym, któ-
re opowiada o marzeniach, tęsknocie
za lepszym życiem, przyjaźni, dobru
czy uszczęśliwianiu innych. Kame-
ralną atmosferę spektaklu tworzą
trójka aktorów oraz scenografia ogra-
niczająca się do przestrzeni sklepu 
z zabawkami. Inscenizacja wzboga-
cona jest o różne środki teatru formy,
jak m.in. lalki stolikowe i cieniowe.

Bilety: 25 zł

zaczarowany prezent
Teatr Widowiskowy FANTASMA
9 grudnia 14:00

Scena Kameralna Kamienica,
ul. Joachima Lelewela 15, Wrocław

Bajkowa historia o małej dziewczynce,
która na swojej drodze znajduje wiel-
kie tajemnicze pudło. 
Na oczach dzieci i rodziców otwiera je 
i odkrywa magiczne postacie, które
przenoszą ją w świat Fantasmy.
Dziewczynka spełnia swoje marzenia
bawiąc się ochoczo z cukierkowymi lal-
kami, śmiało musztrując regiment żoł-
nierzyków, nurkując w białym puchu
delikatnych śnieżynek i tańcząc wśród
dziarskich bałwanków. Każda z postaci
posiada wyjątkowe umiejętności i cha-
rakterystyczny rekwizyt, którym włada
w efektowny sposób, wykonując roz-
maite ewolucje. Obrazom scenicznym
tworzącym wyraz plastyczny spekta-
klu towarzyszy doskonale ilustrująca
muzyka. Baśniowego charakteru do-
dają kostiumy zaprojektowane i wyko-
nane specjalnie na potrzeby spektaklu.

Bilety: 25/20 zł| Dzieci do 3 lat wstęp wolny

Krystyna szczepaniak Na okrągło | Malarstwo i rysunek
15 grudnia 18:00 Galeria Versus, ul. Jatki 11, Wrocław
Wrocławianka z urodzenia i zamiłowania. Studia ukończyła na Wydziale Malar-
stwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof.
J. Kałuckiego oraz z ilustracji książkowej u prof. G.Marszałka. Ma za sobą kilka

wystaw indywidualnych oraz aktywnie
uczestniczy w wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą. Otrzymała nagrody
w Polsce i we Francji. Od wielu lat czyn-
nie związana z ZPAP we Wrocławiu.
Udziela się na rzecz sztuki i jej rozpo-
wszechniania. Artystycznie aktywna, 
a wszelkie media twórcze nie są jej
obce. Zajmuje się przede wszystkim
grafiką komputerową, głównie książką,
malarstwem oraz fotografią.
Do 29.12.2018

Krzysztof Iwin, iwin.art.pl

Księżycowe opowieści
Spektakl Teatru Małe MI
8 grudnia 16:00

CK Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
Pięć pięknych historii filozoficznych za-
czerpniętych z różnych kultur. Jest tu
bajka afrykańska, żydowska, dwie opo-
wieści zaczerpnięte z mitologii indiań-
skiej i historia z dalekiego Nepalu.
Każda zilustrowana przepiękną sceno-
grafią i lalkami autorstwa Katarzyny
Samosiej, zadaje uniwersalne pytania 
i jednocześnie w mądry, zabawny, cie-
pły, przystępny dla najmłodszych wi-
dzów sposób - odpowiada na nie.

Rodzinny spektakl lalkowy
dla małych (od lat 3) i dużych | Bilety: 20 zł
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urszula sowińska
angelika wierzba
Foto odwilż
13 grudnia 18:00

Macondo, ul. Pomorska 19, Wrocław
Z pewnością każdy z Was, przynajm-
niej raz w życiu, siedząc w wygodnym
fotelu, trzymał na kolanach stary
album ze zdjęciami. Może zastanawia-
liście się, jak to było kiedyś? Jakie były
ówczesne wrażenia przodków? Jakie
towarzyszyły im emocje w momencie
naciśnięcia spustu migawki?
W wyniku poszukiwań coraz to now-
szych pytań powstały kolaże, których
autorką jest Angelika. Natomiast na
zrewitalizowanych przez Ulę fotogra-
fiach prezentuje się swego rodzaju „od-
wilż zamrożonych w czasie: bliskich, da-
lekich, obcych i przypadkowych osób”.
Jest to próba zestawienia ze sobą rze-
czywistości z różnych okresów na prze-
strzeni kilku dekad. Zatem zabieramy
Was na podróż w czasie! Monotypie,
kombinacje, sylwetki, multiplikacje... 
Urszula Sowińska i Angelika Wierzba

Marcin płonka Topiel
od 7 grudnia

Muzeum Współczesne Wrocław, 
pl. Strzegomski 2A

Topiel to słowo, które nie ma swojego
dosłownego odpowiednika w innym niż
polski języku. Oznacza: głębokie miejsce
w rzece, stawie lub jeziorze albo grzą-
skie bagno, a także wzburzone, pieniące
się wody w takim miejscu. Czy zatem
przestrzeń ta, tak samo, jak słowo, jest
typowo rodzimym zjawiskiem? Topiel
przyciągała swoją tajemniczością ro-
mantycznych wieszczy z Mickiewiczow-
ską Świtezianką na czele.
Marcin płonka, grafik oraz fotograf,
posiada dyplom z Projektowania Gra-
ficznego ASP we Wrocławiu. Jego pra-
ce były pokazywane na wystawach,
festiwalach fotograficznych oraz pro-
jekcjach w Polsce i za granicą.

Do 11.02.2019 | Kurator: Paweł Bąkowski

leon antoni barański
Szkło artystyczne i scenografia
7 grudnia 17:30
Dolnośląska Biblioteka Publiczna,
Rynek 58, Galeria pod Plafonem, parter
Leon Antoni Barański studiował w ASP 
w Krakowie pod kierunkiem prof. Witolda
Taranczewskiego. Grafiki artystycznej 
i użytkowej uczył się u prof. Mieczysława
Wejmana, a scenografii u prof. Andrzeja
Stopki. Uprawia malarstwo, scenografię
(był związany m.in. z lubelskim Teatrem
Gong 2), grafikę użytkową, projektuje
obiekty przestrzenne. Jest autorem licz-
nych unikatowych dzieł szklanych.
Od 3 do 22.12.2018 | Wstęp wolny!

40/47. wpzM 
21 grudnia 18:00

Galeria Sztuki Ring, Rynek 12, Legnica
Hol Starego Ratusza, Rynek 39, Legnica
Do wystawy zostało zaproszonych 40 ar-
tystów z regionu. są to m.in.: Małgorzata
Maćkowiak, Krzysztof Kułacz Karpiński,
telemach i roma pilitsidis, Maria rogala,
Grzegorz niemyjski, Henryk Jan baca. 
ich prace obejrzymy w Galerii ring. 
w Holu starego ratusza prezentowane są
prace nieżyjących artystów zagłębia Mie-
dziowego, m.in.: bronisława chyły, urszuli
andrejczyn, edwarda Mirowskiego, alek-
sandry Frydrychowicz-zając, agnieszki
wlaźlak, Hanny Krzewskiej-lis

Galeria Sztuki już od ponad czterech
dekad organizuje Przeglądy Plastyki
Zagłębia Miedziowego. Integrując śro-
dowisko twórcze regionu stwarza
możliwości prezentacji oraz dokumen-
tuje aktualny stan sztuki współczesnej
i służy tworzeniu się rynku sztuki.
Wystawa jest prezentacją twórców za-
mieszkałych w regionie, którego granice
wyznaczane są przez Legnicę, Lubin,
Głogów, Złotoryję, Chojnów, a także 
z racji historycznej przynależności do
województwa legnickiego – Jawor.

Od 6.12.2018 do 6.01.2019

bernadeta nowak Malarstwo
Moje fascynacje muzyczne 
5 grudnia 17:00

MDK Muflon, ul. Cieplicka 172, Jelenia Góra
Bernadeta Nowak związana jest z arty-
stami działającymi pod egidą Stowarzy-
szenia „Nowy Młyn – Kolonia Arty-
styczna” w Szklarskiej Porębie,  człon-
kini Związku Artystów Plastyków oraz
„La Palette du Monde”, międzynarodo-
wego stowarzyszenia z siedzibą we
francuskim Vierzon gdzie w 2016 roku
za obraz „Akt w zieleni i fiolecie”, otrzy-
mała Grand Prix „Salonu Jesiennego” 
22. Międzynarodowego Festiwalu Sztu-
ki. Wstawa przedstawia 28 portretów
wielkich osobistości świata muzyki
m.in.: Dawid Bowie, Prince, Billie Holiday,
Amy Winehouse, Cesaria Evora, Ella Fit-
zgerald, Janis Joplin, Tina Turner.

Kuratorka: Agata Makutynowic
Do 31.01.2019 | Wstęp wolny!
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Grupa Krakowska 
1932-1937
od 2 grudnia
Pawilon Czterech Kopuł,
ul. Wystawowa 1, Wrocław
Grupa Krakowska to jedno z najciekaw-
szych polskich ugrupowań artystycz-
nych XX w. Formalnie zawiązała się
1933 r., a jej członkami byli studenci kra-
kowskiej ASP. Połączyły ich wspólne
przekonania, krytyka akademickich
metod nauczania, zainteresowanie eu-
ropejską i polską sztuką awangardową,
a także zaangażowanie polityczne.
Trzon grupy tworzyli: Aleksander Sasza

Blonder, Berta Grünberg, Franciszek Jaźwiecki, Maria Jarema, Leopold Lewicki,
Adam Marczyński, Stanisław Osostowicz, Bolesław Stawiński, Jonasz Stern, Eu-
geniusz Waniek, Henryk Wiciński i Aleksander Radziewicz-Winnicki. 
 Na wystawie można zobaczyć prawie 300 prac: rysunki, grafiki, a także obrazy
oraz rzeźby – tradycyjne gatunki sztuki, jak pejzaż i martwa natura oraz prace
o charakterze abstrakcyjnym. Pojawia się też tematyka społeczna oraz projekty
scenografii i kostiumów teatralnych. Prace te ilustrują wielotorową twórczość
Grupy Krakowskiej. Ujawnia ona nie tylko piętno sztuki mistrzów akademickich
i wpływ malarstwa artystów z kręgu Komitetu Paryskiego, ale przede wszyst-
kim recepcję sztuki awangardowej.
Członkowie grupy uwikłani w politykę utożsamiali swą twórczość z pojęciem
„sztuki rewolucyjnej” i utopijną ideą przekształcania życia poprzez sztukę. Istot-
nym aspektem w ich twórczości były motywy lokalnej kultury. Wychowani na
Kresach poznali klimat rodzimych miasteczek i życia ich mieszkańców. Inspiro-
wane nimi prace ilustrują byłą wielokulturową tradycję tych ziem. Istotną rolę
w działalności grupy odegrały zażyłe kontakty członków grupy z Leonem
Chwistkiem, który zaszczepił im zainteresowanie odkrywaną w tym czasie
sztuką naiwną i prymitywną. Artyści współpracowali też z Władysławem Strze-
mińskim, grupą a.r. (artyści rewolucyjni) z Łodzi i lwowskim stowarzyszeniem
artes. Odrębnym rozdziałem ich aktywności artystycznej była współpraca z kra-
kowskim Teatrem Artystów Cricot, dla którego projektowali oprawę plastyczną
realizowanych w nim sztuk teatralnych.

Do 31.03.2019

Maria Jarema, Kompozycja z klatką

sztuka papieru w zbiorach
Muzeum Papiernictwa
Do 28 grudnia

Muzeum Papiernictwa, 
ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój

W roku 2017 w Muzeum papiernictwa
powstała profesjonalna Galeria Sztuki
Papieru wraz z multimedialną prezen-
tacją, będącą dopełnieniem odbywają-
cych się w tej samej przestrzeni wy-
staw czasowych. 26 lipca 2018 roku 
z okazji 50-lecia istnienia Muzeum po
raz pierwszy zostały zaprezentowane
obiekty sztuki papieru ze zbiorów Mu-
zeum. Wystawę można jeszcze oglą-
dać do 28 grudnia br. 
Prezentacja muzealnej kolekcji, składa-
jąca się z niemal 50 obiektów, uświada-
mia, jak wielkie możliwości tkwią 
w papierze i w jak różny sposób wyko-
rzystują go artyści do tworzenia sztuki.
Prace są bardzo zróżnicowane ze
względu na techniki, w jakich powsta-
wały. Zobaczymy tu dzieła, które w ra-
mach europejskiego nurtu były two-
rzone z gotowego już papieru, często z
makulatury, połączonego z innymi ma-
teriałami. Większość artystów tworzy
jednak swoje dzieła z masy papierniczej.
Pionierami tego nurtu byli Amerykanie:
Dard Hunter – badacz, historyk, znawca
papieru czerpanego oraz Douglas Ho-
well, zwany ojcem sztuki papieru. To on
odnalazł w papierze potencjał wyrazu
poprzez eksperymentowanie z różnego
rodzaju włóknami i barwnikami.

W grudniu: wtorek-niedziela 
9.00-15.00, poniedziałek – nieczynne

ilona rorzkowska-witowska
Ogrody | Wystawa ilustracji
Do 31 grudnia

Zuna, ul. Łaciarska 4c, Wrocław 
Cykl wielkoformatowych ilustracji,
które stanowią wariacje na temat mo-
tywów kwiatowych. Autorka kolor i linię
uczyniła swoim językiem. W ten spo-
sób opowiada światu o sobie i o tym, co
uważa za piękne.
Ilona Celina Rorzkowska-Witowska to
wrocławska fotografka i ilustratorka,
która często łączy w swoich pracach te dwie dziedziny sztuki. Moda, sztuka lu-
dowa, polskie wzornictwo oraz klasyczne malarstwo to główne źródła inspiracji
artystki. Jest laureatką wielu konkursów, uczestniczką kilkudziesięciu wystaw. 

Wstęp wolny!



Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

Wystawy stałe:
„Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w.” 
„Sztuka śląska XIV–XVI w.”
„Sztuka śląska XVI–XIX w.” 
„Sztuka europejska XV–XX w.”
„Sztuka polska XVII–XIX w.” 
„Cudo-Twórcy
– Rzemiosło i sztuka zdobnicza 
– Sztuka Wschodu 
– Współczesna ceramika i szkło”

Wystawy czasowe:
„Migracje”
9 października – 30 grudnia 2018

„Skarb Średzki. 
Trzydziestolecie odkrycia”
2 października – 30 grudnia 2018

„Polonia” Jana Styki
10 listopada – 30 grudnia 2018

„Plakaty patriotyczne z daru 
prof. Mariana Morelowskiego”
10 listopada – 30 grudnia 2018

Panorama 
Racławicka

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

Wystawa czasowa: 
„Tadeusz Kościuszko – nasz patron”
5 czerwca – 30 grudnia 2018

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki 
Współczesnej

Wystawa stała:
„Kolekcja sztuki polskiej 
II połowy XX i XXI w.”

Wystawy czasowe:
„Moc natury. Henry Moore w Polsce”
30 września 2018 – 20 stycznia 2019

„Grupa Krakowska 1932 – 1937”
2 grudnia 2018 – 31 marca 2019

Muzeum 
Etnografi czne

Wystawa stała:
„Dolnoślązacy. Pamięć, 
kultura, tożsamość” 

Wystawy czasowe:
„Modelarze pamięci”
29 września – 30 grudnia 2018

„Piękno duszy metalu”
29 września 2018 – 31 stycznia 2019

„Najpiękniejsza szopka 
betlejemska 2018” – 
wystawa prac dzieci i młodzieży
11 grudnia 2018 – 30 stycznia 2019

Grudzień 
2018

70 lat Muzeum 
Narodowego
we Wrocławiu

mnwr.pl

#do
czterech 
razy
sztuka!
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Julita Gielzak | „w”
7 grudnia 18:00

Entropia, ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Wrocławska typo-graficzka Julita Giel-
zak na wystawie „W” stawia w cen-
trum uwagi literę. Litera jest tu two-
rzywem, medium, figurą geometryczną,
kształtem, obiektem, a także ekstre-
malnie krótkim wyrazem. „W” czyli we-
wnątrz, w środku... Artystka zestawia
litery, układy, rebusy, ciągi obiektów
otwierając pola semantyczne dające
mnóstwo możliwości skojarzeń i in-
terpretacji. Nawiązuje też dialog z pra-
cami Stanisława Dróżdża, który za-
wsze ją inspirował, i który w jej prze-
konaniu ciągle jest nie dość „odkryty”.
Julita Gielzak – graficzka, projektantka,
artystka; studiowała w Łodzi, Wrocła-
wiu i Warszawie; projektuje książki,
wszelkie materiały drukowane, także
identyfikację i informację wizualną;
pracowała z wydawnictwami, gale-
riami, muzeami i studiami graficznymi
w Polsce i co-nieco w obcych krajach.

Do 31.12.2018 | Wstęp wolny!

Gregor Gonsior Szrot
7 grudnia 19:00 Galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a (II piętro)
Gregor Gonsior działa na wielu obszarach aktywności artystycznej, począwszy od
sztuk wizualnych przez grafikę i projektowanie wnętrz, aż po tworzenie kostiumów.
Jest również związany z łódzką i warszawską sceną streetartową. Przygotowując
projekt dla BWA Wrocław odwołał się do śląskiego słowa „szrot”, które pochodzi 
z języka niemieckiego i oznacza „odcięty kawałek” lub „złom”. 
Artysta wytwarza hybrydowe rzeźby i asamblaże z surowców i materiałów znale-
zionych na miejskich nieużytkach, na marginesach dobrobytu – tam, gdzie inni wy-
rzucają rzeczy zużyte i niepotrzebne. Są to odpady, resztki, śmieci, odrzuty. Gonsior
prowadzi recykling nadający temu nową funkcjonalność. Emancypuje i reaktywuje
materię spisaną na straty: drewno, skóry i syntetyczne materiały z odzysku. Po-
przez wystawę „Szrot” artysta bada możliwość przeniesienia strategii związanych
z ekologiczną praktyką zero waste na działalność artystyczną i odczytuje je w spo-
łeczno-politycznej perspektywie. 

Do 2.02.2019 | Kuratorka: Anka Herbut

wojciech plewiński, tadeusz rolke i Milton Geene
Szukając Marilyn – Finding Marylin
Do 16 stycznia 2019 Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1
Wystawa trzech wybitnych osobowości fotografii. Punktem wyjścia jest moda
w fotografii lat 50. i 60. Są to fotografie kobiet, spośród których wyeksponowano
14 fotografii Marilyn Monroe autorstwa Greene’a, wielkoformatowe powięk-
szenia prac Plewińskiego i Rolke.
Milton Greene (1922-1985) fotografował m.in. Elizabeth Taylor, Franka Sinatrę,
Audrey Hepburn, Grace Kelly, Avę Gardner, Sammy Davis, Jr., Catherine Deneuve,
Marlene Dietrich, Judy Garland i oczywiście Marilyn Monroe.
wojciech plewiński swoje profesjonalne życie związał z Krakowem, z którego
pochodzi. Co nie oznacza, że nie podróżował, wręcz przeciwnie wspaniały cykl 
z Włoch z lat 50-tych ciągle czeka na odkrycie. Dla „Przekroju” wykonał setki
zdjęć „kociaków”. Starsze pokolenie zapewne pamięta okładki „Przekroju” 
i piękne zdjęcia dziewczyn z tamtych lat.
tadeusz rolke publikował w tygodnikach: „Stolica”, „Świat”, w miesięcznikach
„Polska” oraz „Ty i Ja”. Fotografował modę dla „Przekroju”. Jego ulubioną mo-
delką z tamtego okresu jest Lucy, choć przed jego obiektywem stawały sławy
tamtych lat. Jedną z nich bez wątpienia była Elżbieta Czyżewska – uważana
przez niektórych za polską Marilyn Monroe.

Kurator: Waldemar Plusa | www.galeria-bwa.karkonosze.com

prawem naszym – zmartwychwstanie
11 grudnia 17:00

Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Przygotowana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich z okazji stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości wystawa „Prawem naszym – zmartwych-
wstanie” to wielowątkowa opowieść o polskich drogach do wolności. 
Prezentowana we wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza ekspozycja oraz to-
warzyszący jej program edukacyjny wchodzą w dialog z wystawą stałą muzeum,
rozwijając ważne wątki historyczne i uzupełniając program literacki. 
Wystawa wplata w stałą ekspozycję muzeum kilkaset unikatowych obiektów,
które przedstawiają polityczny, publiczny kontekst dramatu społecznego, jakim
była dla Polski utrata niepodległości, oraz polityczne, militarne, edukacyjne i ar-
tystyczne starania o jej odzyskanie, a także bardziej osobisty, egzystencjalny
wymiar symboliki i mitologii niepodległościowej.

14 grudnia, godz. 16.00 – oprowadzenie kuratorskie po wystawie: 
Małgorzata Orzeł, Łukasz Koniarek, Mariusz Urbanek
Do 24.03.2019

Michał staszczak
Historie niebyłe
30 listopada  18:00

Galeria Neon ASP,
ul. Traugutta 19, Wrocław

Wystawa rzeźb i instalacji wrocław-
skiego rzeźbiarza Michała Staszczaka.
Michał Staszczak jest absolwentem
wrocławskiej ASP, obecnie pracowni-
kiem naukowym uczelni. Swoje prace
tworzy zwykle z lanego metalu: alumi-
nium, brązu lub żeliwa. Związany 
z Festiwalem Wysokich Temperatur
od początku jego istnienia. Na wysta-
wie w Galerii Neon zaprezentuje swoje
najnowsze obiekty rzeźbiarskie.

Wstęp wolny!
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polska Jesień 
1918-1978-2018
10 grudnia 18:00
Galeria „Kuźnicza",
ul. Kuźnicza 11-13, I p., Wrocław
Swoje prace na wystawie prezentują
artyści, absolwenci i dydaktycy Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu m.in.:
Teresa Buczyńska, Danuta Pałka-
Szyszka, Jacek Dłużewski, Jacek Jar-
czewski, Ewa Poradowska-Werszler,

Aleksander Zyśko, Rafał Werszler, Stanisław Gnacek, Piotr Romiński.
Do 20.01.2019 | Wstęp wolny!

sztuka legionów
Do 31 stycznia 2019

Muzeum Miedzi w Legnicy,
Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

Legiony Polskie były ochotniczą forma-
cją wojskową, tworzoną od 27 sierpnia
1914 roku w oparciu o Austro-Węgry 
i operacyjnie podporządkowaną dowódz-
twu austriackiemu, politycznie zaś – Na-
czelnemu Komitetowi Narodowemu, po-
wołanemu do życia 16 sierpnia 1914 r.
Legiony miały walczyć z Rosją.
W szeregach Legionów Polskich słu-
żyło ok. 180 malarzy, rzeźbiarzy i grafi-
ków. Do Legionów wstąpiło 30 studen-
tów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wielu uznanych już twórców
związanych z krakowską sceną artystyczną m.in.: Wincenty Wodzinowski, Ka-
zimierz Młodzianowski, Henryk Kuczek, Włodzimierz Konieczny, Józef Świrysz-
Ryszkiewicz. Czyn legionowy wspierali też profesorowie Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie Leon Wyczółkowski i Julian Fałat, którzy przebywali na fron-
cie wołyńskim w charakterze malarzy wojennych. 
Trudno przecenić zasługi i wymienić wszystkich legionowych artystów-żołnie-
rzy, wielu z nich wykazało się niemałym talentem wojskowym i osiągnęło stop-
nie oficerskie. Niektórzy jak Edward Śmigły-Rydz, Henryk Minkiewicz czy Roman
Kawecki zostali dowódcami pułków legionowych, a po odzyskaniu niepodległo-
ści zrobili kariery w Wojsku Polskim. 
„Sztuka Legionów” to ekspozycja prezentująca obrazy, rysunki, rzeźby wyko-
nane przez artystów-legionistów. Prace te powstały w czasie I wojny światowej
oraz w dwudziestoleciu międzywojennym i stanowią  ilustrację wysiłku legioni-
stów w walce o niepodległość. Poprzez sztukę tworzoną przez artystów-żoł-
nierzy pokazywano wielkość narodu polskiego, pozbawionego swojego bytu po-
litycznego i własnego państwa.
Wśród eksponowanych na wystawie prac znajdują się portrety legionistów au-
torstwa jednego z najpracowitszych ilustratorów epopei legionowej chorążego
Leopolda Gottlieb. Artysta ten służąc w I Brygadzie Legionów Polskich, począt-
kowo przy sztabie, a potem w 5 pułku piechoty, stworzył blisko 1000 portretów
i scen rodzajowych z walk legionistów.
Na wystawie dominują portrety legionistów, ale nie brak też przedstawień  ro-
dzajowych opowiadających o życiu legionistów, sceny związane z miejscami po-
stojów, kwater czy zniszczeniami wojennymi.

Bilety: 10 i 6 zł | Od wtorku do piątku 10:00-17:00, sobota 11:00-17:00

Danuty Pałka-Szyszka 
„Kryształowa”, technika własna, 2018 r.

Łukasz Kamiński
Raj doczesny komunistów
od 13 grudnia

Centrum Historii Zajezdnia, 
ul. Grabiszyńska 184, Wrocław

Wystawa powstała w odpowiedzi na
coraz częstsze próby relatywizowania
zbrodni popełnianych w imieniu reżimów
komunistycznych na całym świecie.
Ekspozycja ma na celu przypomnienie
nie tylko czystek czy zabójstw dokony-
wanych pod szyldem czerwonej ideolo-
gii, ale również systemu zastraszania
oraz formatowania umysłów, które
miały na celu stworzenie homo sovie-
ticus. Zadanie to jest niezwykle ważne
zważywszy, że od upadku komunizmu
w Polsce minęło prawie trzydzieści lat
i ocena zbrodni komunistycznych ulega
stopniowemu zatarciu.
Wystawa pokazuje to, co najważniej-
sze – jak utopijna wizja budowy raju
na ziemi zmieniła życie milionów ludzi
w piekło. Przedstawiamy (poprzez
metaforę kręgów piekła z „Boskiej ko-
medii” Dantego) istotę komunistycz-
nego zniewolenia – od kłamstwa do
zbrodni. Pokazujemy, że historia ko-
munizmu nie zakończyła się w latach
1989–1991 wraz z rozpadem bloku
wschodniego i Związku Sowieckiego.
Na świecie wciąż popełniane są nowe
zbrodnie, a zatruta kłamstwem ideo-
logia pozyskuje nowych wyznawców.
Chcielibyśmy, aby wystawa skłaniała
do refleksji nad minionym stuleciem,
a jednocześnie była aktualną prze-
strogą – mówi dr Łukasz Kamiński 
z Platformy Europejskiej Pamięci i Su-
mienia oraz autor wystawy.

Wstęp wolny!

       
      

    

www.zajezdnia.org
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Katarzyna popińska
W stulecie odzyskania 
niepodległości | Malarstwo
Do 9 lutego 2019

Klub Muzyki i Literatury, 
pl. Gen. T. Kościuszki 10, Wrocław

Absolwentka studiów pedagogicznych
UWr., organizatorka plenerów malar-
skich, uczestniczka wielu wystaw zbio-
rowych i indywidualnych, wiceprezes
Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kul-
turalnego Oddział Twórców przy Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego w Warszawie. 

Wstęp wolny!

Michał Hrisulidis Złożony
13 grudnia 18:00

Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza 28

Michał Hrisulidis jest polskim artystą
greckiego pochodzenia, wobec tego 
w jego twórczości można zaobserwo-
wać odwołania do starożytnej kultury
i religii. W centrum zainteresowań ar-
tysty znajduje się również człowiek 
i jego sylwetka w ujęciu zarówno sta-
tycznym, jak i dynamicznym. Na indy-
widualnej wystawie związanej z 30-
leciem jego pracy twórczej można
obejrzeć malarstwo, rysunek oraz sce-
nografię filmową i teatralną. 

Do 19.01.2019 | Wstęp wolny!

przełam się sztuką
Wystawa i aukcja
Do 15 stycznia

Galeria Arttrakt, 
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław
artyści: tadeusz Dominik, Mariusz Dydo,
ewa Goral, izabela Kita, agata Kosmala,
Małgorzata Kosiec, tomasz Koclęga, euge-
niusz Minciel, Joanna Mlącka, ryszard
Grzyb, Jan opaliński, artur przebindowski,
Jacek sroka, lech twardowski, ireneusz
walczak, urszula wilk, oskar zięta

Jak co roku w przedświątecznym
okresie zapraszamy na wystawę
„Przełam się sztuką". Główny motyw
ekspozycji stanowią prace na papierze
i małe formy malarskie. W tym roku
po raz pierwszy pokazane zostaną
małe formy rzeźbiarskie. 

Wystawie towarzyszy aukcja, która odbę-
dzie się 7 grudnia w Galerii Wnętrza

Ireneusz Walczak

patrycja orzechowska Retrogradacja
Oprowadzanie kuratorskie
1 grudnia 15:00 Galeria SiC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9/10
Patrycja Orzechowska – artystka wizualna, autorka książek artystycznych. Zaj-
muje się fotografią, kolażem, instalacją, zbieractwem, grafiką użytkową, filmem.
Absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, aktualnie dokto-
rantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Gdańsku. W ostatnich swoich pra-
cach zajmuje się relacją ludzie-przedmioty. Jednocześnie pracując na resztkach,
na gotowych przedmiotach, na ludzkim ciele uprawia mimochodem fizyczny 
i mentalny recykling bez ekologicznego przymusu. Robiąc kolaże ze starych
gazet i książek, układając ciało niczym glinę, budując nowe formy i znaczenia na
kolekcjach sklastrowanych przedmiotów, wciąż ma do czynienia z fascynującą
materialnością i piekłem rzeczy.

Spotkanie prowadzi kuratorka Joanna Kobyłt wraz z artystką | Wstęp wolny!

anka Łoś Fotografia
od 1 grudnia

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszew-
skiego, plac Wolności 7a, Wrocław

Anka Łoś odeszła w styczniu 2018 r.
W niespełna rok po Jej śmierci otwarto
wystawę fotografii teatralnej, będącą
wyborem z obszernej dokumentacji
zdjęciowej spektakli wrocławskich te-
atrów: Współczesnego, Polskiego i Pan
tomimy oraz Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatralnego Dialog, które wy-
konała w latach 1999-2006.
Anka Łoś była jedną z założycielek
Niezależnej Agencji Fotograficznej
„Dementi” (1982-1991), która dostar-
czała serwis zdjęciowy dla polskiej
prasy niezależnej oraz – za pośrednic-
twem agencji Reuters, AFP i AP – dla
zagranicznych mediów. W tym czasie
była też współautorką wystaw foto-
graficznych agencji demaskujących
naturę totalitaryzmu, organizowanych
w „niezależnym obiegu kultury”.

Bilety: 15/10 zł | Do 3.03.2019
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Kasia banaś Trzecia planeta
8 grudnia 18:00 Galeria Sztuki Platon, ul. Krupnicza 13, Wrocław

wernisażowi będzie towarzyszył koncert wawrzyńca Dąbrowskiego z solowym projektem
Henry no Hurry oraz gościnnie Dariusz Maj, aktor teatru polskiego w podziemiu

„Większość obrazów, które zaprezentuję na wystawie opowiada o rzece Odrze, nad
którą się wychowałam. (...) Szczególnie interesuje mnie wpływ naszej pamięci na to,
kim jesteśmy. W jakim stopniu wspomnienia określają naszą tożsamość i czy jeśli
je tracimy, tracimy też siebie. Prace z cyklu „Trzecia planeta” pokazują moje miejsca
nad rzeką w momentach, które szczególnie chciałam zapamiętać – zaćmienie Księ-
życa, poranek o niezwykłej barwie światła albo pewien wyjątkowy zmierzch, który
zapragnęłam zachować dla siebie na zawsze.” ~ Kasia Banaś

elżbieta zakrzewska Malarstwo
3 grudnia 18:00 Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7, Wrocław

w programie wernisażu: wieczór autorski sławomira zakrzewskiego,
który promować będzie najnowszy tomik wierszy pt. „nadawanie znaczeń”

„Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną, czyli co mi w duszy gra?” Pod takim
tytułem, zapożyczonym od Kazimierza Wierzyńskiego (pierwsza część) zapra-

szam na trzecią z kolei wystawę moich
obrazków. Zbiór ten powstał wskutek
inspiracji wynikającej z marzeń o ilu-
strowaniu książek, szczególnie bajek. 
Tym razem, w przeciwieństwie do po-
przednich moich wystaw, posłużyłam
się techniką mieszaną: pastelą, akwa-
relą, temperą i akrylem. W pewnym
sensie wybrany przez mnie temat jest
dopełnieniem (inną perspektywą?) trze-
ciego zbioru wierszy mojego męża. Bo
czyż „bajkowa” symbolika nie skłania
nas do odkrywania nowych znaczeń
spraw i rzeczy pozornie znanych, opa-
trzonych i osłuchanych? 
Do 31.12.2018 | pn, wt, cz 16.00-19.00

polisH sounDscapes Wystawa dźwiękowa
Do 10 lutego 2019 Centrum Sztuki WRO, Widok 7, Wrocław
Przekrojowa wystawa dźwiękowa polskich twórców realizujących i odnoszących się
do nagrań terenowych, która  jest prezentowana we WRO w nowej odsłonie. Pro-
jekt skupia się wokół zagadnienia pejzażu dźwiękowego jako zjawiska charaktery-
stycznego dla danej przestrzeni, nieuchronnej wypadkowej architektury, ludzkiej
aktywności i położenia geograficznego. Nagrania zgrupowane są wg pięciu katego-
rii: miasto, natura, ludzie, dokument, kompozycja. Odbiorcy mogą zgłębiać je od-
twarzając pojedyncze sekwencje bądź powodować interakcje pomiędzy nimi.

Kuratorzy: Marcin Dymiter, Macin Barski | Wstęp wolny!
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najpiękniejsza szopka betlejemska 2018
XXVI wojewódzka rzeźbiarska wystawa pokonkursowa
12 grudnia 12:00

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, ul. Traugutta 111/113
Prezentowane na wystawie szopki to bardzo różnorodne i często zaskakujące
oryginalnością pomysły interpretacyjne przedstawienia miejsca Narodzenia
Pańskiego, zaproponowane przez młodzież z wielu placówek edukacyjnych.
Szopki wykonane są w różnych technikach i materiałach: ceramiczne, z tektury,
papier mache czy plasteliny, z użyciem mchu, liści lub kamieni, a także chleba,
makaronu, ciastek oraz płyt CD. Wyobraźnia młodych twórców jest ogromna 
i przyczynia się do powstania nadzwyczajnych prac. 
Organizatorem konkursu i wystawy jest Galeria Młodzieżowego Domu Kultury
Śródmieście we współpracy z Muzeum Etnograficznym.

Do 30.01.2019 | Wernisaż wstęp wolny! | Wystawa bilety: 10/ 8/ 5/ 1 zł | dzieci do lat 7 – 0 zł

Amelia Orlita, lat 9

Karolina Ślubowska
9 grudnia 19:00

Ślimak, pl. Konstytucji 3 Maja 4, Wrocław
Karolina jest uczennicą pierwszej klasy
liceum. Od dziecka łączy różne dziedziny
artystycznego wyrazu od muzyki (ukoń-
czyła szkołę muzyczną I st. w klasie for-
tepianu) poprzez próby rękodzieła i wi-
zażu aż po sztuki plastyczne. Ta ostat-
nia jest jej najbliższa, bo umożliwia wy-
rażenie samej siebie, powstaje samo-
dzielnie, bez zewnętrznego nakazu.
Próbuje różnych technik, najchętniej
tworzy w ołówku. Jest w fazie poszuki-
wań, pobiera szlify u włocławskiego ar-
tysty plastyka Mariusza Konczalskiego.

Wstęp wolny!

Festiwal Kolęd i pastorałek
Eliminacje
7 grudnia 10:00

MDK Śródmieście, ul. Dubois 5, Wrocław
Kolejny raz lokalne eliminacje do Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika
odbywają się we wrocławskim Mło-
dzieżowym Domu Kultury Śródmieście.
Festiwal jest największą tego typu im-
prezą w Polsce, do udziału w skali kraju,
zgłasza się corocznie ponad 2 tysiące
wykonawców. Najlepsi soliści i najlep-
sze zespoły biorący udział w I etapie,
spotkają się w styczniu w Będzinie.
Trzeba tylko zdobyć uznanie jury I
etapu - we Wrocławiu 7 grudnia. 
Zgłoszenia do eliminacji przyjmowane
były w listopadzie. 

Wstęp wolny!

subiektywny 
atlas rzeczywistości
Spacer dźwiękowo-rysunkowy
15 grudnia 10:00

Centrum Sztuki WRO, Widok 7, Wrocław
Wydarzenie towarzyszące wystawie
POLISH SOUNDSCAPES: tym razem
zapraszamy do słuchania miasta,
zwrócenia uwagi na jego dźwięki, za-
zwyczaj nie rejestrowane w codzien-
nym doświadczeniu. Jednoczesne ry-
sowanie spowoduje, że dźwięki będą
bardziej wyraźne!
Spacer ma swobodny charakter bez
ograniczeń wiekowych, a zdolności ry-
sunkowe nie są konieczne. Wszystkie
materiały są zapewnione. Zgłaszać
udział można na adres: zapisy@wro-
center.pl (w tytule prosimy wpisać:
SOUND, a w treści podając imię, na-
zwisko i wiek uczestnika).

Spacer poprowadzą: rysowniczka Lena
Czerniawska oraz Marcin Dymiter – kura-
tor wystawy POLISH SOUNDSCAPES |
Wstęp wolny!

rozmowy o ...sztuce
Co to jest sztuka?
1 grudnia 16:00

Macondo, ul. Pomorska 19, Wrocław
Na to pytanie próbują od stuleci odpo-
wiedzieć krytycy i historycy sztuki,
choć – jak się okazuje – zadanie to do
najłatwiejszych nie należy. Definicje
tego zjawiska, jakże istotnego w dzie-
jach ludzkości, przez wieki były różno-
rodne, a granice samego pojęcia są
nieostre. Jedno jest pewne: sztuka
wynika z odruchowej ludzkiej po-
trzeby wykreowania własnego mikro-
kosmosu, a jej produkty często budzą
zachwyt i pozwalają oderwać się od
szarej rzeczywistości. W podróż przez
jej pojęciowe zawiłości zaprasza hi-
storyk sztuki, Łukasz Nadzieja.

Wstęp wolny!

Świąteczna noc nadodrza
8 grudnia 12:00 Osiedle Nadodrze, ul. Łokietka 5, Wrocław
12 godzin wydarzeń, 48 wyjątkowych miejsc. Koncerty | warsztaty | wystawy
| kiermasze | spotkania | degustacje I przedstawienia I pokazy filmowe.
Będzie to już 20. edycja Nocy Nadodrza, w jej trakcie odbędzie się zbiórka pie-
niędzy dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
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zauroczeni Polscy artyści i ich inspiracje sztuką Henry’ego Moore’a
Wykład dr Barbary Banaś
15 grudnia 16:00 Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Dzień wokół wystawy „Moc natury. Henry Moore w Polsce”.
W dobie „odwilży” po 1955 roku wraz z uwolnieniem z ograniczających rygorów
doktryny socrealistycznej, polscy twórcy rozpoczęli poszukiwania nowych form
wyrazu, dla których ważnym budulcem stały się inspiracje docierające z Za-
chodu. Malarze ulegali fascynacji swobodną plamą o taszystowskim rodowo-
dzie, zaś w rzeźbie dominował nurt preferujący organiczne, miękkie formy.
Zwłaszcza dokonania Henry’ego Moore’a, którego prace prezentowane były 
w Polsce na przełomie lat 1959/60, sprawiły, że owo charakterystyczne dla bry-
tyjskiego artysty myślenie o formie znalazło odzwierciedlenie w pracach wielu
polskich twórców.

Wstęp wolny!

fot. Magdalena Wyłupek

zwiedzanie z przymrużeniem oka – dla pań i panów
Prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć
9 grudnia 13:15

Panorama Racławicka we Wrocławiu, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11
Podczas tego niecodziennego zwiedzania prowadząca przybliży ciekawostki zwią-
zane z powstawaniem Panoramy Racławickiej, opowie o przygotowaniach do re-
alizacji, technice malowania i trudnościach, z jakimi borykali się twórcy dzieła. Zwie-
dzający dowiedzą się więcej o samych artystach, a także poznają anegdoty o ich
życiu, twórczości oraz współpracy przy malowaniu pierwszej polskiej panoramy.

Bilety: 20 zł | Zapisy: tel. 71 344 23 44

bliżej sztuki MWW dla Seniorów
8, 12 grudnia 13:00-15:00 Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A
Zajęcia dla seniorów inspirowane wystawą „Medytacje Fibonacciego + Sztruk-
sowy zając | wobec Katarzyny Kobro (1898–1951)”. 
Miękka rzeźba? Rzeźba społeczna? Rzeźba jako terapia? Rzeźba jako forma or-
ganizacji społecznej? Podczas grudniowych zajęć uczestnicy zwiedzą wystawę
„Medytacje Fibonacciego + Sztruksowy zając | wobec Katarzyny Kobro”, gdzie
obok sztuki samej Kobro – wybitnej polskiej rzeźbiarki – prezentowane są prace
kluczowych osobowości awangardy pierwszej połowy XX w.
Seniorzy przyjrzą się pracom zaangażowanym społecznie oraz zastanowią się
nad terapeutycznym wymiarem rzeźby. 
Zajęcia w ramach programu społeczno-edukacyjnego.

Wstęp wolny! | Zapisy: a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

w poszukiwaniu ciszy
Projekcja filmu i dyskusja
14 grudnia 18:00

Centrum Sztuki WRO, Widok 7, Wrocław
reż. patrick shen | usa, belgia, chiny,
niemcy, Hong Kong, indie, Japonia, tajwan,
wielka brytania | 2015, 81 min

Otacza nas kakofonia dźwięków, a natę-
żenie decybeli często przekracza granice
bólu. Zanieczyszczenie hałasem jest
prawie tak samo groźne dla ludzkiego
organizmu jak skażenie powietrza.
Projekcja towarzyszy wystawie PO-
LISH SOUNDSCAPES i będzie okazją do
dyskusji o codziennych doświadcze-
niach dźwiękowych i ekologii aku-
stycznej. Jakie dźwięki miejskie są dla
nas przyjemne, a jakie nas drażnią?
Czego słuchamy z uwagą, a co udaje
nam się ignorować? Czy można zapro-
jektować pejzaż dźwiękowy?

Po filmie rozmowa z Marcinem Dymiterem
oraz Robertem Losiakiem | Wstęp wolny!

biblioteka pod gwiazdami
Paradoks 
ciemnego nocnego nieba
13 grudnia 17:00

Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 
Rynek 58, Sala im. T. Mikulskiego, III p.

Wykład dra Sylwestra Kołomańskiego
z Instytutu Astronomicznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego zaproponuje po-
głębioną refleksję nad przyczyną noc-
nej ciemności – nie ograniczającą się do
wskazania jako przyczyny braku
Słońca na niebie. 
Naukowa analiza tego problemu może
bowiem doprowadzić do zrozumienia
tego, jak zbudowany jest Wszechświat.

Wstęp wolny!

Jacek witkowski Wykład 
towarzyszący wystawie Migracje 
15 grudnia 13:30

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5

Wykład pt. „Norymberskie echa w złot-
nictwie gotyckim Śląska, Małopolski 
i Wielkopolski”. Dr Jacek Witkowski
omówi wybrane przykłady zabytków
gotyckiej sztuki złotniczej z trzech
dzielnic Polski, skupiając uwagę
przede wszystkim na obecnych w nich
wpływach artystycznych Norymbergii.

Wstęp wolny!
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Jarosław Dumanowski, Magdalena Kasprzyk-cheveriaux
Kapłony i szczeżuje | Spotkanie autorskie
5 grudnia 17:00 Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław
Spotkanie z autorami książki „Kapłony i szczeżuje” opowiadającej o kuchni sta-
ropolskiej, tak starej i tak polskiej, że dzisiaj już nieznanej.
Poczytajmy zatem o oszałamiającej europejskiej karierze szczupaka po polsku,
cofnijmy się do czasów, gdy pasternak nie był tylko zabawnym słówkiem, a ku-
charze serwowali żółtonosy i sielanki. Wreszcie – poznajmy kulinarne przemy-
ślenia świętych Piotra i Pawła, które na długie stulecia ukształtowały naszą ży-
wieniową wyobraźnię.
Książka dotyczy przede wszystkim globalizacji i kariery nowych produktów 
z Ameryki, dawnego polskiego postu i zapomnianej dietetyki, zupełnie innej es-
tetyki smaku, utraconych swojskich i dzikich produktów. Opowieść kończy się
uwagami o tzw. „rekonstrukcji kulinarnej”: dzisiejszej modzie na naśladowanie
dawnej kuchni. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy można wskrzesić dawną kuch-
nię? Czy kucharze są w stanie zrozumieć przepisy sprzed setek lat i zabrać nas
w swoistą podróż w czasie?

Wstęp wolny! | Wejściówki w kasach muzeum |Rezerwacja: zapisy@ossolineum.pl

ossolińskie Świadectwa niepodleglej Kultury polskiej
13 grudnia 12:00

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Aula im. M. Gębarowicza,  ul. Szewska 37, Wrocław
Ossolińskie Świadectwa Niepodleglej Kultury Polskiej to międzypokoleniowe
spotkanie, upamiętniające działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatyw-
nego we Wrocławiu w okresie stanu wojennego. 
Wydarzenie ma na celu zapoznanie młodzieży licealnej ze świadectwami uczest-
ników Komitetu, którzy od roku 1981 z potrzeby serca, śpieszyli ze spontaniczną
pomocą uwięzionym i pokrzywdzonym, walczącym o niepodległość w stanie wo-
jennym. Spotkanie umożliwi odtworzenie obrazu Komitetu, jaki wyłania się 
z przechowywanych dokumentów w archiwach Ossolińskich oraz źródeł milicyj-
nych i SB, zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, ale przede wszystkim 
z pamięci jego działaczy, zwłaszcza, że większość materiałów operacyjnych, do-
tyczących Komitetu została zniszczona w latach 1987-1990. 
Spotkanie odbędzie się w formie panelu i dyskusji z publicznością, oprócz mło-
dzieży i nauczycieli ze szkół licealnych, zaproszeni będą studenci ukraińscy oraz
społeczność ukraińska przebywająca na czasowej emigracji we Wrocławiu. 
Wydarzeniu będzie towarzyszyła prezentacja dokumentów pochodzących z ostat-
niego okresu walki z komunizmem, jaka miała miejsce w stanie wojennym.

Wstęp wolny: zapisy@ossolineum.pl | tel.: 71 75 50 654 

ryszard sławczyński
Syberyjskie drogi Polaków do nie-
podległości. Relacja z podróży 
do obwodu irkuckiego i Buriacji
3 grudnia  18:00

Klub MiL, pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
wprowadzenie: stanisław błoński
Goście specjalni: andrzej Drogoń, bolesław
włodarczyk, sergiusz leończyk

ryszard sławczyński – animator kultury,
publicysta, podróżnik, miłośnik Odry, po-
pularyzator kultury Kresów Wschodnich.
Ukończył historię na UWr., studia pody-
plomowe z Zarządzania i Marketingu na
AE oraz Studium Dziennikarskie na Pa-
pieskim Wydz. Teologicznym we Wrocła-
wiu. Założył i prowadzi Oficynę Wydaw-
niczą Akwedukt, gdzie wydaje poezję
oraz literaturę wspomnieniową o tema-
tyce kresowej. Interesuje się Kresami,
które często odwiedza. Pierwsza wy-
prawa odbyła się w okresie trwania Rosji
Sowieckiej w 1987 r. (Lwów, Buczacz,
Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy
Świętej Trójcy). Autor wystaw fotogra-
ficznych o tematyce kresowej. Wygłasza
na temat Kresów prelekcje połączone 
z pokazami multimedialnymi. W 2012 r.
przez miesiąc przebywał w Kazachsta-
nie, gromadząc materiały na temat Po-
laków zesłanych tam, decyzją władz so-
wieckich w 1936 r. z okolic Żytomierza,
Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owo-
cem tej podróży jest film Polacy na Ste-
pach Kazachstanu. W 2014 roku opubli-
kował album pt. Samochodem przez
Kresy. Miejsca sercu bliskie. W 2018 opu-
blikował broszurę pt. O dniach kultury
polskiej w Chakasji na Syberii. W 2013 r.
odznaczony medalem Dziedzictwo Kre-
sów Wschodnich przez Stowarzyszenie
Rodzin Osadników Wojskowych i Cywil-
nych Kresów Wschodnich w Warszawie.

Wstęp wolny!

robert M. wegner Literatura pod napięciem
5 grudnia 19:00 Klub Proza, Przejście Garncarskie 2, II piętro
Grudniowa odsłona cyklu „Literatura pod napięciem” to prawdziwa gratka dla
miłośników literatury fantastycznej najwyższej próby! 
Do Wrocławia zawita Rober M. Wegner, autor monumentalnego cyklu fantasy
„Opowieści z meekhańskiego pogranicza”, pięciokrotny laureat Nagrody im. Ja-
nusza A. Zajdla. Pretekstem do spotkania będzie premiera długo wyczekiwa-
nego piątego tomu cyklu pt. „Każde martwe marzenie”, który ukazał się pod ko-
niec listopada w wydawnictwie Powergraph.

Wstęp wolny!
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pierniki, piernikarstwo
Warsztaty tworzenia pierników
dla dzieci w wieku 5–12 lat 
16 grudnia 12:00

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu,
ul. Traugutta 111/113

Podczas zajęć uczestnicy poznają hi-
storię śląskich pierników oraz sami
wykonają figuralne pierniki w drew-
nianych formach. Podczas warszta-
tów wypróbowane zostaną dawne re-
ceptury ciast i regionalne wzory form 
z XVIII i XIX wieku. Wypieczone ciastka
po zajęciach uczestnicy zabiorą do
domu jako pamiątkę.

Prowadzenie: Karolina Klimek 
Wstęp: 5 zł | Zapisy: tel. 71 344 33 13  
lub muzeum@muzeumetnograficzne.pl

piernikowe witraże
Warsztaty
6 grudnia 17:00

CK Agora, Serbska 5A, Wrocław
Warsztaty wspólnego lepienia pierni-
kowych witraży – jadalnych ozdób
choinkowych, przyprószonych koloro-
wymi lukrami, naturalnymi orzechami,
nasionami oraz suszonymi owocami.
Warsztaty poprowadzi Ola Bolek,
mieszkanka i miłośniczka Karłowic,
która stoi za lokalną inicjatywą „Kar-
łowice gotują – się”. Realizuje projekty
z pichceniem w tle o podtekście spo-
łeczno-towarzyskim. Redaktorka pro-
wadząca w Kurierze Karłowickim –
osiedlowej gazecie obywatelskiej.

Dla dzieci 6+ | Wstęp wolny!
Zapisy: anna.borowska@ckagora.pl

wianki świąteczne
21 grudnia 17:00

Macondo, ul. Pomorska 19, Wrocław
Warsztaty tworzenia świątecznych
dekoracji w naturalnym stylu. W ka-
meralnej atmosferze będzie można
wspólnie kreować świąteczny nastrój
pracując z pachnącymi suszonymi po-
marańczami, laskami cynamonu, na-
turalnym roślinnym suszem i bomb-
kami :) Wszelkie materiały zostaną za-
pewnione, a każdy z uczestników za-
bierze swoje dzieło do domu. 

Warsztaty prowadzi Martyna Jaszczyk
Koszt: 150 zł|floral.witchcraft@gmail.com

Śpiewajka Rodzinne warsztaty
muzyczne dla dzieci 3-12 lat
9 grudnia 14:00

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu,
ul. Traugutta 111/113

Kolejne z cyklu comiesięcznych mu-
zycznych spotkań dla młodszych 
i starszych, na których można poznać
i wspólnie pośpiewać stare piosenki,
wykonywane kiedyś dla dzieci lub
przez dzieci. Do uczestnictwa w zaję-
ciach nie są konieczne żadne umiejęt-
ności, w tym umiejętność czytania li-
terek czy nut, chętni mogą natomiast
przybyć z własnymi instrumentami. 

Prowadzi Marta Derejczyk | Wstęp wolny!

leśna opowieść choinki
9 grudnia 12:00

Refektarz w gmachu głównym
Ossolineum, ul. Szewska 37, Wrocław

A co by było, gdyby świąteczna cho-
inka potrafiła mówić? O czym by opo-
wiedziała? Mniej więcej sto lat temu
zastanawiała się nad tym Maria Ko-
nopnicka i swoją odpowiedź na te py-
tania zapisała w wierszu „Choinka”,
który niezwykle oryginalnie zilustro-
wała Maria Dziewulska. Po dokład-
nym obejrzeniu tej oraz jeszcze in-
nych bożonarodzeniowych książeczek
z początku XX wieku dzieci wykonają
kartki świąteczne inspirowane ilu-
stracjami sprzed niemal stu lat.

Wstęp wolny! | zapisy@ossolineum.pl 

Święty Mikołaj
2 grudnia 17:00

OOK, ul. Dworcowa 26, Oborniki Śląskie
W programie etiudy teatralne w wy-
konaniu dzieci z Dziecięcego Te-
atrzyku Bajeczka i Teatrałek, występ
Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka
Kultury oraz zabawa z Mikołajem.
Ze swoim kiermaszem rękodzieła za-
prezentują się Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej przy Stowarzyszeniu "Uśmiech
dziecka" z Trzebnicy. 

Bilety: 25/5 zł (w tym upominek od św.
Mikołaja) | www.kultura-oborniki.pl

Gwiazda betlejemska 
Akademia Miejskiego Ogrodnika
6 grudnia 17:00

Barbara, ul. Świdnicka 8b, Wrocław
Twórcą cyklu jest Filip Marek – ogrod-
nik, florysta, nauczyciel. Wykłada ro-
śliny ozdobne i florystykę we Wrocła-
wiu, Opolu i Poznaniu. Specjalizuje się
w roślinnych scenografiach, aranża-
cjach wnętrz i nasadzeniach miejskich.
Uczestnicy warsztatów będą stroić ją,
robić dla niej doniczki, poznają ciekawe
i proste pomysły jak pielęgnować 
i uprawiać gwiazdę betlejemską, żeby
cieszyła oko przez całą zimę.

Wstęp wolny!
Zapisy: sadzimy@strefakultury.pl
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1 GruDnia sobota
Koncerty » » » 

eDyta GórniaK -  aKustycznie
17:00 i 20:00 wcK Hali stulecia
pięKny wieczór | Debussy i czaJ-
KowsKi
18:00 nFM, sala czerwona
Varius ManX 
i Kasia stanKiewicz - ent
19:00 centrum Koncertowe a2
DiKanDa - MuzyKa Świata
19:00 centrum Kultury Muza, lubin
enDy yDen: GtFo! preMiera
19:00 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
zespóŁ poD FryzJerKą
19:00 Galeria Ślimak
petr ríMsKi - czesKi pieŚniarz
19:00 Klub pod Kolumnami
w GóracH Jest wszytKo co Ko-
cHaM - KarKonosze
20:00 schronisko pttK odrodzenie 
na przełęczy Karkonoskiej, przesieka
JeloneK 20:00 stary Klasztor
party liKe Great Gatsby
20:00 Vertigo Jazz club & restaurant
lao cHe - wieDza o spoŁeczeŃstwie
20:00 zaklęte rewiry

speKtaKle » » » 
ton-twórczoŚć osób niepeŁno-
sprawnycH
11:00-19:00 cK wrocław-zachód
bez - sennoŚć
16:00 Kłodzki ośrodek Kultury, Kłodzko
artur anDrus
18:00 cnis stara Kopalnia, wałbrzych
blaszany bębeneK
18:00 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
eDuKacJa rity
18:00 wrocławski teatr Komedia
w KraJu pana boGa. zieMia
KŁoDzKa oD polsKi Do polsKi
18:00 Kłodzki ośrodek Kultury, Kłodzko
polsKa woDa
18:30 teatr Muzyczny capitol - sala na iip.
20 naJŚMiesznieJszycH pioseneK
na Świecie
19:00 t[pl, scena Kameralna
MaDaMe butterFly
19:00 opera wrocławska
poraDniK MŁoDoŚci/ŚwieboDzKi oFF
19:00 t[pl, scena na Świebodzkim
telewizJa KŁaMie
19:00 biblioteka i Forum Kultury, oleśnica

KliMaKteriuM 2 czyli Menpauzy szaŁ
19:30 t[pl, scena Grzegorzewskiego
russian national ballet - KostroMa
19:00 narodowe Forum Muzyki
wielKi inKwizytor
19:00 teatr pieśń Kozła
stanD up MaDness
20:00 akademia club
poczeKalnia 6-2-0
20:00 centrum technologii audiowizualnych
DaMsKi biznes
20:15 wrocławski teatr Komedia
Kabaret sMile - to ci tŁuMaczę!
20:30 ośrodek Kultury, bogatynia

wystawy » » » 
retroGraDacJa - oprowaDzanie
KuratorsKie
15:00 galeria sic! bwa wrocław
FotoGraFie rolanDa oKonia
20:00 recepcja – przestrzeń dla sztuki,
ruska 46c

spotKania » » » 
FasHion MeetinG pop up store
Vol.20 - eDycJa Świąteczna
11:00-18:00 Hala iase
tarGi KosMetyKów naturalnycH
natural beauty
11:00-18:00 Hala iase
10. ręKi DzieŁa Fest
12:00-20:00 Kino nowe Horyzonty
warsztaty taneczne z JaMilaH
10:00 centrum Kultury Muza, lubin
oDDzielaJąc ziarna oD plew:
czynnoŚci stoŁowe
11:00 galeria Dizajn bwa wrocław
DolnoŚląsKa GieŁDa FonoGraFiczna
13:00-15:00 oDa Firlej
retroGraDacJa
oprowaDzanie po wystawie 
15:00 galeria sic! bwa
terapeutyczna Moc sztuKi.
warsztaty
15:00-18:00 Muzeum współczesne wrocław
rozMowy o... sztuce. 
co to Jest sztuKa?
16:00 Macondo
aKtywny tyDzieŃ. cHarytatywny
Maraton inDoor cyclinG
16:00, 21:00 Fitness academy rogowska 52a
KucHnia Dla opornycH: FooDie 
w social MeDiacH 17:00 barbara

Dla Dzieci » » » 
Jazz MorninG KiDs! 
10:00 Kino nowe Horyzonty

DżunGla
11:00 i 13:00 wrocławski teatr lalek
o tyM, co ręKę na bęben poDnosi
11:00 teatr Muzyczny capitol - podwórko
czaroDzieJsKi Flet
15:00 wrocławski teatr lalek

2 GruDnia nieDziela
Koncerty » » » 

a boy was born
18:00 nFM, sala czerwona
MiKroMusic
19:00 centrum sztuki impart
tHe wall po polsKu
19:00 sala Koncertowa radia wrocław
aciD DrinKers & Vane
19:00 stary Klasztor

speKtaKle » » » 
ton - twórczoŚć osób niepeŁ-
nosprawnycH
11:00-19:00 cK wrocław-zachód
blaszany bębeneK
17:00 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
cpH4
17:00 Kłodzki ośrodek Kultury, Kłodzko
naroDowy balet KiJowsKi - Dzia-
DeK Do orzecHów
17:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego
telewizJa KŁaMie
17:00 Świdnicki ośrodek Kultury, Świdnica
polsKa woDa
17:30 teatr Muzyczny capitol - sala na iip.
eDuKacJa rity
18:00 wrocławski teatr Komedia
Giselle 18:00 opera wrocławska
stanD-up lubin
18:00 i 23:00 ave cezar, lubin
XVi waŁbrzysKie Fanaberie te-
atralne - tlen / ballaDy
19:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
wielKi inKwizytor
19:00 teatr pieśń Kozła
poczeKalnia 6-2-0
20:00 centrum technologii audiowizualnych

wystawy » » » 
w poszuKiwaniu ŚlaDów 
w lubiążu – Marc tHeis
18:00 Galeria pod plafonem

spotKania » » » 
spotKania z luDźMi Gór – Mon-
Golia – poDróż w KraJu czinGis-
cHana – JaKub czaJKowsKi
12:00 centrum Kultury Muza, lubin

KALENDARIUM GRUDZIEŃ 2018
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Kwitną, czyli co Mi w Duszy Gra?
18:00 salonik trzech Muz
1/1/1/1/1: oprowaDzanie po insta-
lacJi ŚwietlneJ MirosŁawa baŁKi
19:30 op enHeiM, pl. solny 4, galeria i p.

spotKania » » » 
prezentacJa KsiążKi lisy HöHen-
leitner pt. DoM oppenHeiMów
we wrocŁawiu
17:00-19:00 op enHeiM, pl. solny 4, V p.
warsztat robienia woreczKów
zapacHowycH
17:00 Fundacja Jak Malowana
syberyJsKie DroGi polaKów Do nie-
poDleGŁoŚci. relacJa z poDróży
Do obwoDu irKucKieGo i buriacJi
18:00 Klub Muzyki i literatury

4 GruDnia wtoreK
Koncerty » » » 

DoGrywKi: lecH JanerKa
18:00 barbara
paweŁ DoMaGaŁa
18:00 cnis stara Kopalnia, wałbrzych
eDyta Geppert
19:00 sala Koncertowa radia wrocław
Koncert MuzyKi z Gier ViDeo
19:30 Hala stulecia
MicHaŁ paŁubsKi i brotHells
20:00 stara piwnica
Janusz raDeK z zespoŁeM
20:00 stary Klasztor

speKtaKle » » » 
MaŁy Książę 10:00 teatr arka
XVi waŁbrzysKie Fanaberie te-
atralne - szKoŁa żon
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
Kacper ruciŃsKi
19:00 centrum sztuki impart
XVi waŁbrzysKie Fanaberie teat-
ralne - bąDź taKa, nie bąDź taKa
19:30 teatr Dramatyczny, wałbrzych
iMproKracJa: KrótKie ForMy
20:00 Vertigo Jazz club & restaurant

spotKania » » » 
DroGi Do wolnoŚci. 
wyKŁaD Haliny oKólsKieJ
17:00 Dolnośląska biblioteka publiczna, iii p.
JózeF Hen – spotKanie autorsKie
18:00 Klub proza, ii piętro
KaliGraFia przeDwoJenna
18:00 Macondo
wyKŁaD niebezpieczniK.pl 
- JaK nie Dać się zHacKować?
18:00 oH Kino cH arkady wrocławskie

Dla Dzieci » » » 
czaroDzieJsKi Flet

10:00 wrocławski teatr lalek
plaMa 10:30 wrocławski teatr lalek

5 GruDnia ŚroDa
Koncerty » » » 

paweŁ DoMaGaŁa - 1984 tour
19:00 centrum sztuki impart
alosza awDieJew z zespoŁeM -
MoJe ulubione piosenKi
19:00 nFM, sala Główna
Koncert towarzyszący Vii oGól-
nopolsKieJ sesJi nauKoweJ pt.
KaMeralistyKa polsKa XiX i XX w.
5 GruDnia 19.30
19:30 Klub Muzyki i literatury
GrzeGorz ciecHowsKi - spotKa-
nie z leGenDą
20:00 Hala stulecia
city sounDs: niecHęć
20:00 stara piwnica

speKtaKle » » » 
XVi waŁbrzysKie Fanaberie teat-
ralne - sceny nieMalże MaŁżeŃ-
sKie steFanii GroDzieŃsKieJ
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
MayDay 19:00 t[pl, scena Kameralna
wKu****ne Kobiety 
w leJu po polsce
19:00 tM capitol - scena restauracja
XVi waŁbrzysKie Fanaberie teat-
ralne - szoa sHow. paroDia Ma-
Kabryczna
19:30 teatr Dramatyczny, wałbrzych

wystawy » » » 
MoJe FascynacJe Muzyczne –
Malarstwo bernaDety nowaK
17:00 MDK Muflon, Jelenia Góra

spotKania » » » 
HaFtuJeMy: coŚ noweGo, coŚ
stareGo
17:00 barbara
KapŁony i szczeżuJe. opowieŚć o
zapoMnianeJ KucHni polsKieJ –
spotKanie autorsKie
17:00 Muzeum pana tadeusza
literatura poD napięcieM: spot-
Kanie z roberteM M. weGnereM 
19:00 Klub proza, ii piętro

Dla Dzieci » » » 
JaK wytresować DinożarŁa
10:00 i 12:00 t[pl, scena na Świebodzkim
plaMa 10:00 wrocławski teatr lalek

6 GruDnia czwarteK
Koncerty » » » 

Koncert towarzyszący Vii oGól-
nopolsKieJ sesJi nauKoweJ pt.
KaMeralistyKa polsKa XiX i XX w.

10. ręKi DzieŁa Fest
12:00-20:00 Kino nowe Horyzonty
nieDziela z cHarlseM DicKenseM
16:00 Macondo
poliKarp i ŚMierć – z cyKlu
100ropolsKa scHeDa
18:00 Klub pod Kolumnami

Dla Dzieci » » » 
FilHarMonia FaMiliJna | DziaDeK
Do orzecHów syMFonicznie
10:00 i 12:30 nFM, sala Główna
DżunGla
11:00 i 13:00 wrocławski teatr lalek
zrób sobie Świat
11:30 i 13:30 wrocławski teatr lalek
accaDeMia Dell'opera
12:00 opera wrocławska
wŁaDysŁaw i annabella – Histo-
ria pewneGo Misia i lalKi – speK-
taKl z MiKoŁaJeM
12:30 teatr lalki i aktora, wałbrzych
nieDzielne warsztaty roDzinne
13.30–15.00 Muzeum współczesne wrocław
czaroDzieJsKi Flet
15:00 i 17:00 wrocławski teatr lalek
MaGiczne spotKanie ze ŚwiętyM
MiKoŁaJeM
17:00 obornicki ośrodek Kultury, oborniki Śl.

3 GruDnia ponieDziaŁeK
Koncerty » » » 

MtV HeaDbanGer’s ball tour 2018
19:00 centrum Koncertowe a2
Kortez - Hey wy
20:00 narodowe Forum Muzyki

speKtaKle » » » 
XVi waŁbrzysKie Fanaberie te-
atralne - iDa KaMiŃsKa
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
MęDrole - wG Historii FilozoFii
po GóralsKu Ks. JózeFa tiscHnera
18:00 ośrodek Działań społeczno-Kultu-
ralnych piast
DaMsKi biznes
19:00 wrocławski teatr Komedia
GaelForce Dance
19:00 teatr Muzyczny capitol
Kacper ruciŃsKi
19:00 centrum sztuki impart
XVi waŁbrzysKie Fanaberie teat-
ralne - scHubert. roMantyczna
KoMpozycJa na Dwunastu wyKo-
nawców i Kwartet sMyczKowy
20:00 cnis stara Kopalnia, wałbrzych

wystawy » » » 
elżbieta zaKrzewsKa – zielono
MaM w GŁowie i FioŁKi w nieJ
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18:00 Klub Muzyki i literatury
Gala wieDeŃsKa - czwarteK 
z operetKą
19:00 scena Kameralna Kamienica
JaceK wóJciKi i beta rybotycKa -
wiDzialnoŚć MarzeŃ
19:00 wcK Hali stulecia
wybitni | cHopin i wieniawsKi
19:00 nFM, sala Główna
wHitney - Queen oF tHe niGHt
19:30 Hala orbita
Joanna KuKliŃsKa 
20:00 Galeria Ślimak
szantowe MiKoŁaJKi: szKocKa
trupa - Jan i Klan 20:00 stara piwnica
Dr Misio 20:00 stary Klasztor

speKtaKle » » » 
DziaDeK Do orzecHów
11:00 i 19:00 opera wrocławska
XVi waŁbrzysKie Fanaberie te-
atralne - piwnice. zaGaDKi spoD
poDŁoGi
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
MayDay 19:00 t[pl, scena Kameralna
przyJazne Dusze
19:00 wrocławski teatr Komedia
wKu****ne Kobiety 
w leJu po polsce
19:00 tM capitol - scena restauracja
XięGi scHulza
19:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego
XVi waŁbrzysKie Fanaberie te-
atralne - sztuKa
19:30 teatr Dramatyczny, wałbrzych

spotKania » » » 
ten MaGiczny czas... 17 KonKur
plastyczny na proJeKt KartKi
pocztoweJ o teMatyce
ŚwiąteczneJ i ziMoweJ 
16:00 Muzeum poczty i telekomunikacji
aKaDeMia MieJsKieGo oGroDniKa:
GwiazDa Jest tylKo JeDna
17:00 barbara
zieMia Święta. preleKcJa Janiny
beDnarsKieJ
17:00 Klub turysty pttK, rynek-ratusz
11/12, iV p.
wyKŁaD proF. Dr arno HerziGa.
oprawa Muzyczna: lausitzer ba-
rocKenseMble
19:00 op enHeiM, pl. solny 4, V p.

Dla Dzieci » » » 
zostaŃ MoiM przyJacieleM
9:30 i 11:00 wrocławski teatr lalek
babcia na JabŁoni
10:00 wrocławski teatr lalek
JaK wytresować DinożarŁa
10:00 i 12:00 t[pl, scena na Świebodzkim

trzy wesoŁe KrasnoluDKi
10:30 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
Święty MiKoŁaJ w ząbKowicacH Śl.
15:30 Hala słoneczna, ul. powstańców
warszawy 7i, ząbkowice Śląskie
MiKoŁaJKi - pierniKowe witraże
17:00 centrum Kultury agora

7 GruDnia piąteK
Koncerty » » » 

i etap MięDzynaroDoweGo Festi-
walu KolęD i pastoraŁeK iM. Ks.
K. szwarliKa w bęDzinie
10:00 MDK Śródmieście
bass & beat FestiVal
19:00, 21:00 centrum sztuki impart
FrancusKie KontrowersJe
19:00 nFM, sala Główna
stare Dobre MaŁżeŃstwo
19:00 cnis stara Kopalnia, wałbrzych
tytani nieMiecKieGo roMantyzMu
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
aleKsanDra Daraż i robert Ka-
wulaK
19:00 Galeria Ślimak
cHeap tobacco
19:00 teatr stary, bolesławiec
XięGi scHulza
19:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego
XVi waŁbrzysKie Fanaberie te-
atralne - byle nie o MiŁoŚci.
piosenKi aGnieszKi osiecKieJ
19:30 teatr Dramatyczny, wałbrzych
piDżaMa porno
20:00 centrum Koncertowe a2

speKtaKle » » » 
neo-nówKa - KaziK saM w DoMu
17:15 centrum Kultury i sportu, trzebnica
XVi waŁbrzysKie Fanaberie te-
atralne - postać Dnia
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
żona Do aDopcJi
18:00 Jaworski ośrodek Kultury, Jawor
DziaDeK Do orzecHów
19:00 opera wrocławska
KolacJa na cztery ręce
19:00 wrocławski teatr Komedia
MoJa abba
19:00 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
piotr baŁtroczyK - Mężczyzna 
z KiJowyM peseleM
19:00 sala Koncertowa radia wrocław
szKoŁa bŁaznów - wrocŁawsKi
teatr pantoMiMy
19:00 t[pl, scena na Świebodzkim
piKantni
20:00 Miejski ośrodek Kultury, Głogów

neo-nówKa - KaziK saM w DoMu
20:30 Hala widowiskowo-sportowa 
im. a. Grubby, ul. wilcza 8, brzeg Dolny

wystawy » » » 
Julita GielzaK | w
18:00 Galeria entropia
piotr KŁoseK - realizM MaGiczny
18:00 Galeria Foto-Gen oKis
topiel. FotoGraFie Marcina pŁonKi
18:00 Muzeum współczesnego wrocław i p.
szrot. wystawa GreGora Gonsiora
19:00 galeria studio bwa
1/1/1/1/1: oprowaDzanie po insta-
lacJi ŚwietlneJ MirosŁawa baŁKi
19:30 op enHeiM, pl. solny 4, galeria i p.

spotKania » » » 
bębeneK obręczowy - warsztaty
17:00-20:00 Muzeum etnograficzne
warsztaty DecoupaGe - ozDa-
bianie przeDMiotów
17:00 Fundacja Jak Malowana
warsztaty witrażu Dla począt-
KuJącycH
17:30 crz Krzywy Komin

Dla Dzieci » » » 
babcia na JabŁoni
10:00 wrocławski teatr lalek
trzy wesoŁe KrasnoluDKi
10:30 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
zostaŃ MoiM przyJacieleM
10:30 wrocławski teatr lalek
wąż 12:00 wrocławski teatr lalek

8 GruDnia sobota
Koncerty » » » 

Świąteczna noc naDoDrza
12:00 osiedle nadodrze
40-lecie pracy artystyczneJ pio-
tra Karpety - Koncert
Jubileuszowy
16:00 ratusz wrocławski
elFowa orKiestra Św. MiKoŁaJa
16:30 Katedra pw. św. Marii Magdaleny
GrzeGorz toMaszewsKi - Kon-
cert na cytrę
17:00 Klub Muzyki i literatury
beetHoVen – syMFonia raDoŚci |
Koncert aKaDeMicKieJ orKiestry
syMFoniczneJ aMKl 
18:00 nFM, sala Główna
cHór aleXanDrowa
18:00 Hala orbita
piotr reJDa z zespoŁeM
19:00 Galeria Ślimak
bass & beat FestiVal
19:00, 21:00 centrum sztuki impart
Koniec Świata - 18. uroDziny
19:45 stary Klasztor
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HarMonia raDoMsKa. Koncert
MuzyKi traDycyJneJ
20:00 Muzeum etnograficzne
Koncert scarlett | blues bar
20:00 blues bar, zawadzkie
w GóracH Jest wszystKo co Ko-
cHaM 20:00 schronisko pttK odrodze-
nie na przełęczy Karkonoskiej, przesieka

speKtaKle » » » 
DziaDeK Do orzecHów
19:00 opera wrocławska
eMiGranci
19:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
Łowcy.b - czterecH JeźDźców
apoKalipsy
19:00 ośrodek Kultury, Dzierżoniów
MoJa abba
19:00 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
oKno na parlaMent
19:00 t[pl, scena Kameralna
sHirley Valentine19:00 teatr arka
szKoŁa bŁaznów - wrocŁawsKi
teatr pantoMiMy
19:00 t[pl, scena na Świebodzkim
XięGi scHulza
19:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego
KolacJa na cztery ręce
20:00 wrocławski teatr Komedia
stanD-up | bŁażeJ KraJewsKi & pa-
weŁ cHaŁupKa 20:00 spiżarnia, legnica

wystawy » » » 
Mariusz raźniewsKi - ŚlaDy snu
14:00 Galeria oD zpaF, ul. św. Marcina 4
Kasia banaŚ - trzecia planeta
18:00 Galeria sztuki platon
1/1/1/1/1: oprowaDzanie po insta-
lacJi ŚwietlneJ MirosŁawa baŁKi
19:30 op enHeiM, pl. solny 4, galeria i p.

spotKania » » » 
ziMowe warsztaty roDzinne
11:00-13:00 MDK Śródmieście
Świąteczna noc naDoDrza
12:00 Macondo
10. ręKi DzieŁa Fest
12:00-20:00 Kino nowe Horyzonty
bliżeJ sztuKi. Mww Dla seniorów
13:00-15:00 Muzeum współczesne wrocław
JunK Journal z zatoKą wspoMnieŃ
14:00 robótki stefci
przyŚpiewKi raDoMsKie - warsztaty
16:30-19:30 Muzeum etnograficzne

Dla Dzieci » » » 
teKtura i papier - warsztaty
Dla Dzieci i roDziców
11:00 barbara
zostaŃ MoiM przyJacieleM
12:00 wrocławski teatr lalek

wąż 13:00 wrocławski teatr lalek
trzy wesoŁe KrasnoluDKi
14:00 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
babcia na JabŁoni
15:00 wrocławski teatr lalek
teatr MaŁe Mi: 
Księżycowe opowieŚci
16:00 centrum Kultury zamek
elFowa orKiestra Św. MiKoŁaJa
16:30 Katedra św. Marii Magdaleny
baŚniowy DziaDeK Do orzecHów
17:00 Kłodzki ośrodek Kultury, Kłodzko

9 GruDnia nieDziela
Koncerty » » » 

Muzyczne przebuDzenie
16:00 Macondo
recital Fortepianowy - Koncert
specJalny z oKazJi 40-lecia lcK
17:00 sala Królewska – akademia rycer-
ska (wejście od ul. b. bilsego), legnica
VerDi Gala
17:00 sala Koncertowa radia wrocław
FrancusKie szaleŃstwa
18:00 nFM, sala czerwona
Grażyna broDziŃsKa i KosMa banD
18:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
anDrzeJ piaseczny - o Mnie, 
o tobie, o nas
18:00 sala audytoryjna - Hala stulecia
anGéliQue KiDJo's reMain in liGHt
19:00 nFM, sala Główna
tHe leGenDary pinK Dots
20:00 stara piwnica

speKtaKle » » » 
DziaDeK Do orzecHów
12:00 opera wrocławska
le Dieu Du carnaGe / bóG MorDu
16:00 teatr zdrojowy, szczawno zdrój
JasKiniowcy
16:00 i 19:00 centrum Kultury, Jelenia Góra
eMiGranci
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
przyJazne Dusze
18:00 wrocławski teatr Komedia
MoJa abba
19:00 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
oKno na parlaMent
19:00 t[pl, scena Kameralna
osieM Kobiet - teatr iM.norwiDa
19:00 centrum Kultury Muza, lubin
szKoŁa bŁaznów
wrocŁawsKi teatr pantoMiMy
19:00 t[pl, scena na Świebodzkim
wieczór w Krainie operetKi
19:00 wołowski ośrodek Kultury, wołów

wystawy » » » 
wystawa FotoGraFii
17:00 ośrodek Działań społeczno-Kultu-
ralnych past
prace Karoliny ŚlubowsKieJ
19:00 Galeria Ślimak

spotKania » » » 
Dotlenianie sztuKi - Joanna raJ-
KowsKa - wyKŁaD
11:00 pawilon czterech Kopuł
10. ręKi DzieŁa Fest
12:00-20:00 Kino nowe Horyzonty
leŚna opowieŚć cHoinKi
12:00 refektarz w gmachu gł. ossolineum
zwieDzanie z przyMrużenieM oKa
13:15 panorama racławicka
usKrzyDlona ŚwinKa. warsztat
z cynKowyM poletKieM
14:00 robótki stefci

Dla Dzieci » » » 
reniFerowe Granie
10:00, 11:00 i 12:00 nFM, sala czarna
poraneK Muzyczny - taJna na-
raDa w Fabryce zabaweK
10:30 i 12:00 Filharmonia Dolnośląska,
Jelenia Góra
babcia na JabŁoni
11:00 wrocławski teatr lalek
My tu GraMy – warsztaty
11:30 i 13:30 wrocławski teatr lalek
Królowa ŚnieGu i ŚnieżynKi
12:00 teatralne centrum animacji 
i wyobraźni dla Dzieci
zostaŃ MoiM przyJacieleM
12:00 wrocławski teatr lalek
wąż 13:00 wrocławski teatr lalek
nieDzielne warsztaty roDzinne
13.30–15.00 Muzeum współczesne wrocław
ŚpiewaJKa - warsztaty Muzyczne
14:00 Muzeum etnograficzne
trzy wesoŁe KrasnoluDKi
14:00 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
zaczarowany prezent
14:00 scena Kameralna Kamienica

10 GruDnia ponieDziaŁeK
Koncerty » » » 

wieczór lisztowsKi. 
woJciecH waleczeK - Fortepian
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i literatury
ania DąbrowsKa - tHe best oF
20:00 narodowe Forum Muzyki
Mateusz socHa
20:30 Vertigo Jazz club & restaurant

speKtaKle » » » 
zeMsta
11:00 i 14:00 wrocławski teatr Komedia
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JasKiniowcy
17:00 i 20:00 cK wrocław-zachód
Karla 17:00 teatr arka
przepraszaM, co pan tu robi?
19:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego

wystawy » » » 
polsKa JesieŃ 1918-1978-2018
18:00 Galeria Kuźnicza 

spotKania » » » 
celtycKie wzory traDycyJne
17:00 Fundacja Jak Malowana
saloniKowe warsztaty literac-
Kie 18:00 salonik trzech Muz

11 GruDnia wtoreK
Koncerty » » » 

wieczór lisztowsKi. 
woJciecH waleczeK - Fortepian
17:00 szkoła Muzyczna, ul. Jedności ro-
botniczej 14, Głogów
nirVana tribute sHow - M. otHers
20:00 stara piwnica
Król 20:00 stary Klasztor

speKtaKle » » » 
iMproKracJa: 
struMieŃ ŚwiaDoMoŚci
20:00 Vertigo Jazz club & restaurant

wystawy » » » 
praweM naszyM
– zMartwycHwstanie

17:00 Muzeum pana tadeusza
spotKania » » » 

zwieDzanie nFM
14:00 nFM, sale koncertowe
warsztaty JapoŃsKieJ KaliGraFii
18:00 Macondo

Dla Dzieci » » » 
babcia na JabŁoni
10:00 wrocławski teatr lalek
trzy wesoŁe KrasnoluDKi
10:30 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
zostaŃ MoiM przyJacieleM
10:30 wrocławski teatr lalek
MiKroKosMos - wrocŁawsKi
teatr pantoMiMy
11:00 t[pl, scena Kameralna
wąż 12:00 wrocławski teatr lalek

12 GruDnia ŚroDa
Koncerty » » » 

Koncerty eDuKacyJne Dla MŁo-
Dzieży | all tHat Jazz
11:30 nFM, sala Główna
Marysia lewanDowsKa - Kręcę się
20:00 oDa Firlej
tHe best oF Kora & MaanaM
20:00 stary Klasztor

Mateusz socHa
20:30 Vertigo Jazz club & restaurant

speKtaKle » » » 
Dużo Kobiet, bo aż trzy
19:00 sala Koncertowa radia wrocław

wystawy » » » 
naJpięKnieJsza szopKa betle-
JeMsKa 2018 - XXVi woJewóDzKa
rzeźbiarsKa wystawa poKon-
Kursowa Dla Dzieci i MŁoDzieży 
12:00 Muzeum etnograficzne
bliżeJ sztuKi. Mww Dla seniorów
13:00 Muzeum współczesne wrocław

spotKania » » » 
sztuKa poD cHoinKą
16:00 crz Krzywy Komin
zwieDzanie nFM
16:45 nFM, sale koncertowe
eFeKtywna KoMuniKacJa
18:00 crz Krzywy Komin

Dla Dzieci » » » 
wąż 10:00 wrocławski teatr lalek
trzy wesoŁe KrasnoluDKi
10:30 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
zostaŃ MoiM przyJacieleM
10:30 wrocławski teatr lalek
MiKroKosMos - wrocŁawsKi
teatr pantoMiMy
11:00 t[pl, scena Kameralna

13 GruDnia czwarteK
Koncerty » » » 

40-lecie zespoŁu poD buDą
19:00 nFM, sala Główna
crescenDo
19:00 nFM, sala Kameralna 
pieŚni niepoDleGŁeJ - 45. Festiwal
barbórKowy cHórów aKaDeMic-
KicH, Koncert inauGuracyJny
19:00 aula politechniki wrocławskiej
piosenKi JacKa KaczMarsKieGo
19:00 stary Klasztor
siDney polaK 20:00 stara piwnica

speKtaKle » » » 
HyDe parK – poKaz teatru osób
uzależnionycH Karawana
18:30 MDK Muflon, Jelenia Góra
leninGraD
19:00 centrum sztuki impart
po burzy szeKspira
19:00 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
z rączKi Do rączKi
19:00 wrocławski teatr Komedia
78. antyKabaret na bieGunacH
19:30 Vertigo Jazz club & restaurant

FilM » » » 
elDoraDo 
18:00 Muzeum współczesne wrocław

wystawy » » » 
MicHaŁ HrisuliDis / zŁożony
18:00 Galeria Miejska
Foto – oDwilż 18:00 Macondo

spotKania » » » 
ossoliŃsKie ŚwiaDectwa
niepoDleGleJ Kultury polsKieJ
12:00 zakład narodowy im. ossolińskich
paraDoKs cieMneGo nocneGo
nieba - wyKŁaD
17:00 Dolnośląska biblioteka publiczna, iii p.
Jan styKa - Malarz, panora-
Mista i patriota - wyKŁaD
17:30 panorama racławicka

Dla Dzieci » » » 
burza 10:00 wrocławski teatr lalek
MiKroKosMos - wrocŁawsKi
teatr pantoMiMy
11:00 t[pl, scena Kameralna
opowieŚć wiGiliJna
19:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego

14 GruDnia piąteK
Koncerty » » » 

all tHat reMains 19:00 Firlej
i Koncert - 45. Festiwal barbór-
Kowy cHórów aKaDeMicKicH
19:00 oratorium Marianum
DoMiniKa zaMara - perŁy ope-
rowe i Świąteczne
19:00 obornicki ośrodek Kultury, oborniki Śl.
Duo oVocutters z MaGical Fo-
rest z austrii na MuzycznycH
KonwersacJacH ii
19:00 akademia Muzyczna
Koncert bożonaroDzeniowy
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
MuzyKa FilMowa
19:00 nFM, sala Główna
piosenKi wŁoDziMierza wysocKieGo
19:00 scena Kameralna Kamienica
ryszarD rynKowsKi
19:30 Miejski ośrodek Kultury, Głogów
piotr scHMiDt Quartet - saXesFul
20:00 centrum sztuki impart
zespóŁ antybiotyKa
20:00 Galeria Ślimak

speKtaKle » » » 
balonowe sHow czyli Funny
balls sHow
10:00, 16:45 i 18:30 sala Koncertowa
radia wrocław 
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leninGraD
18:00 centrum sztuki impart
aciD snow [bęDzie Jeszcze ziMnieJ]
19:00 t[pl, scena na Świebodzkim
Moby DicK, czyli Koniec DeMo-
KracJi w paŃstwie wielorybów
19:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
HalKa preMiera
19:00 opera wrocławska
po burzy szeKspira
19:00 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
przeDstawienie "HaMleta" we wsi
GŁucHa Dolna - teatr polsKi
szczecin
19:00 centrum Kultury Muza, lubin
anDropauza 3 -  czyli JaK żyć 
i nie zwariować!
19:00 Kłodzki ośrodek Kultury, Kłodzko
Kobito raKuGo - JapoŃsKi teatr
JeDneGo aKtora
20:00 Macondo
z rączKi Do rączKi
20:00 wrocławski teatr Komedia

FilM » » » 
w poszuKiwaniu ciszy. 
proJeKcJa FilMu i DysKusJa
18:00 centrum sztuki wro, widok 7

wystawy » » » 
syMbole i iMponDerabilia
18:00 Galeria sztuki, legnica

spotKania » » » 
praweM naszyM - zMartwycHwsta-
nie - oprowaDzenie KuratorsKie
16:00 Muzeum pana tadeusza
norDKapp, czyli 2250 KM na póŁ-
noc - preleKcJa
17:00 Dolnośląska biblioteka publiczna, iii p.
warsztaty DecoupaGe - ozDa-
bianie przeDMiotów
17:00 Fundacja Jak Malowana

Dla Dzieci » » » 
burza 10:00 wrocławski teatr lalek
opowieŚć wiGiliJna
10:00 i 12:30 t[pl, scena Grzegorzewskiego
Drzewo 10:30 wrocławski teatr lalek
saM, czyli przyGotowanie 
Do życia w roDzinie
13:00 i 19:00 wrocławski teatr lalek

15 GruDnia sobota
Koncerty » » » 

ii Koncert - 45. Festiwal barbór-
Kowy cHórów aKaDeMicKicH
18:00 oratorium Marianum
JazzuJące Święta z Dorotą MiŚ-
Kiewicz
18:00 centrum Kultury agora

tylKo ViValDi
18:00 nFM, sala Główna
liDia i paweŁ ulatowscy - żniwa
19:00 Galeria Ślimak
KaMil piotrowicz seXtet | pre-
Miera pŁyty proDuct placeMent
20:30 nFM, sala czerwona

speKtaKle » » » 
basia saMa w DoMu, czyli MoJe
naJGorsze Święta
18:00 biblioteka i Forum Kultury, oleśnica
blaszany bębeneK
18:00 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
aciD snow [bęDzie Jeszcze ziMnieJ]
19:00 t[pl, scena na Świebodzkim
FrancusKa niespoDzianKa
19:00 t[pl, scena Kameralna
HalKa preMiera
19:00 opera wrocławska
Moby DicK, czyli Koniec DeMo-
KracJi w paŃstwie wielorybów
19:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
saM, czyli przyGotowanie 
Do życia w roDzinie
19:00 wrocławski teatr lalek
MayDay 2
20:00 wrocławski teatr Komedia
poKaz MaGii - Marcin MuszyŃsKi 
20:00 sala audytoryjna - Hala stulecia

wystawy » » » 
Krystyna szczepaniaK - na
oKrąGŁo. Malarstwo i rysuneK
18:00-21:00 Galeria Versus, ul. Jatki 11

spotKania » » » 
JarMarK bożonaroDzeniowy
10:00-14:00 rynek, ząbkowice Śląskie
subieKtywny atlas rzeczywistoŚci.
spacer DźwięKowo-rysunKowy
10:00 centrum sztuki wro, widok 7
niezŁa nuDa! roDzinne ćwicze-
nia twórcze i FilozoFiczne
12:00-15:00 galeria Dizajn bwa
noryMbersKie ecHa w zŁot-nic-
twie GotycKiM ŚląsKa, MaŁo-
polsKi i wielKopolsKi - wyKŁaD
13:30 Muzeum narodowe we wrocławiu
zauroczeni – polscy artyŚci i icH
inspiracJe sztuKą H. Moore’a
16:00 pawilon czterech Kopuł
iMpro Moore ii - warsztaty
17:30 pawilon czterech Kopuł
rozMowy o…wolneJ woli
18:00 Macondo

Dla Dzieci » » » 
Drzewo 13:00 wrocławski teatr lalek
burza 15:00 wrocławski teatr lalek

16 GruDnia nieDziela
Koncerty » » » 

Kraina baJKi | speKtaKl Muzyczny
z oKazJi 90. uroDzin MyszKi MiKi 
10:00 i 12:30 nFM, sala Główna
ViVat opera. Koncert FinaŁowy -
45. Festiwal barbórKowy
cHórów aKaDeMicKicH
18:00 sala Koncertowa Filharmonii wro-
cławskiej, ul. piłsudskiego 19
poDziel sie KolęDą
18:00 centrum Kultury wrocław-zachód
wieczór KolęD i pastoraŁeK
18:00 scena Kameralna Kamienica
MuzyKa FilMowa
19:00 nFM, sala Główna
piotr buKartyK z zespoŁeM
19:00 stary Klasztor
raM JaM, czyli Koncert uroDzi-
nowy raDia raM
20:00 sala Koncertowa radia wrocław

speKtaKle » » » 
Kabaret poD wyrwiGroszeM
15:30 Gminno-Miejski ośrodek Kultury,
sportu i rekreacji, bolków
blaszany bębeneK
17:00 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
Łowcy.b - czterecH JeźDźców
apoKalipsy
17:00 ziębickie centrum Kultury, ziębice
HalKa 18:00 opera wrocławska
Moby DicK, czyli Koniec DeMo-
KracJi w paŃstwie wielorybów
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
aciD snow [bęDzie Jeszcze ziMnieJ]
19:00 t[pl, scena na Świebodzkim
FrancusKa niespoDzianKa
19:00 t[pl, scena Kameralna
nut FerMent
19:00 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
saM, czyli przyGotowanie 
Do życia w roDzinie
19:00 wrocławski teatr lalek
Kabaret poD wyrwiGroszeM
19:30 zdrojowy teatr animacji, Jelenia Góra
wesele. poprawiny - polsKi teatr
taŃca 20:00 centrum sztuki impart

spotKania » » » 
ManuFaKtura Świąteczna 2018
11:00 centrum Kultury zamek
operowy labirynt - spacer
12:00 opera wrocławska
MeDytacJe FibonaccieGo + sztruK-
sowy zaJąc - oprowaDzanie po
wystawie w JęzyKu uKraiŃsKiM
15:00-16:00 Muzeum współczesne wrocław
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nieDziela rysuJąca | o anioŁacH
16:00 Macondo

Dla Dzieci » » » 
accaDeMia Dell'opera
11:00 i 13:00 opera wrocławska
MacHina teatralna – wycieczKa
po teatrze
12:00 wrocławski teatr lalek
pierniKi, pierniKarstwo -
warsztaty
12:00 Muzeum etnograficzne
wŁaDca sKarpeteK
12:30 teatr lalki i aktora, wałbrzych
Drzewo
13:00 wrocławski teatr lalek
nieDzielne warsztaty roDzinne
13.30–15.00 Muzeum współczesne wrocław
opowieŚć wiGiliJna
14:00 i 16:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego
burza 15:00 wrocławski teatr lalek

17 GruDnia ponieDziaŁeK
Koncerty » » » 

MicHaŁ szpaK - DreaMer tour
17:30 i 19:00 teatr Muzyczny capitol
wieczór KolęD 20:00 Macondo

spotKania » » » 
operowy labirynt - spacer
11:00 opera wrocławska
eKsperyMentalne Malarstwo
aKwarelowe
17:00 Fundacja Jak Malowana
saloniKowe warsztaty literac-
Kie 18:00 salonik trzech Muz

18 GruDnia wtoreK
Koncerty » » » 

Koncert Świąteczny psM
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra

Skompletujemy Twój klucz do sukcesu

FOLDERY
KATALOGI

WIZYTÓWKI TECZKI
OFERTOWE

ULOTKI

ul. Długosza 2-6, bud. nr 5, 51-162 Wrocław
Tel.: +48 71 330 48 40 wew. 20

DRUKARNIA KiD  

www.drukarniakid.pl

MicHaŁ szpaK - DreaMer tour
17:30 i 19:00 teatr Muzyczny capitol

speKtaKle » » » 
HalKa  19:00 opera wrocławska
iMproKracJa: Musical Świąteczny
20:00 Vertigo Jazz club & restaurant

spotKania » » » 
warsztaty JapoŃsKieJ KaliGraFii
18:00 Macondo

Dla Dzieci » » » 
burza 10:00 wrocławski teatr lalek
opowieŚć wiGiliJna
10:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego
Drzewo 10:30 wrocławski teatr lalek

19 GruDnia ŚroDa
Dla Dzieci » » » 

burza 10:00 wrocławski teatr lalek
Drzewo 10:30 wrocławski teatr lalek
KolęDy Świata
19:00 Katedra pw. św. Marii Magdaleny

speKtaKle » » » 
zenon lasKowiK
18:00 centrum sztuki impart
blaszany bębeneK
18:30 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
roDzina czyli cuD naD wisŁą
preMiera
19:00 teatr arka
nic nie Gra
19:00 wrocławski teatr Komedia

spotKania » » » 
warsztaty tworzenia suKulen-
towycH oGróDKów
17:00 Macondo
zwieDzanie nFM
17:15 nFM, sale koncertowe

Dla Dzieci » » » 
opowieŚć wiGiliJna
10:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego

20 GruDnia czwarteK
Koncerty » » » 

barDzieJ 19:00 Galeria Ślimak
spaDKobiercy szyManowsKieGo
19:00 nFM, sala Kameralna

speKtaKle » » » 
sienKiewicz superstar…
11:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
robiMy – poKaz MŁoDzieżoweJ
Grupy teatralneJ
18:00 wrocławski teatr lalek
blaszany bębeneK
18:30 teatr Muzyczny capitol - Duża scena
DziaDeK Do orzecHów
19:00 opera wrocławska
JaK powietrze 19:00 teatr arka
MayDay 19:00 t[pl, scena Kameralna

spotKania » » » 
aManti Dell'opera
16:00 opera wrocławska
laboratoriuM taJeMnic. ...bo
wszystKo zaczyna się oD struK-
tur KoMórKowycH
19:00 Macondo
trzy czwarte. rozMowy o litera-
turze: spotKanie z raFaŁeM Dut-
KiewiczeM i JacKieM antczaKieM 
19:00 Klub proza, ii piętro

Dla Dzieci » » » 
burza 10:00 wrocławski teatr lalek
opowieŚć wiGiliJna
10:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego
nasza MaMa czaroDzieJKa
10:30 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień
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Adresy miejsc wydarzeń w kalendarium co Jest Grane grudzień 2018
AMKL Aka de mia Mu zycz na

pl. Ja na Paw ła II 2, Wro cław
ASP Akademia Sztuk Pięknych 

Romualda Traugutta 19/21, Wrocław
Teatr AST - Akademia Sztuk Teatralnych 
w Krakowie, filia we Wrocławiu

Braniborska 59, 53-680 Wrocław
Akademia Club Grunwaldzka 67, Wrocław
Aula Leopoldina UWr. i Oratorium Ma-
rianum  (gmach Uniwersytetu)

pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Aula Politechniki Wrocławskiej

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław
Ave Cezar Piłsudskiego 22, Lubin
Barbara Świdnicka 8b, Wrocław
Biblioteka i Forum Kultury

Kochanowskiego 4, Oleśnica
Blues Bar Dworcowa 12a, Zawadzkie
Bogatyński Ośrodek Kultury

al. Wojska Polskiego  1, Bogatynia
Centrum Koncertowe A2 (Klub A2)

Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury Agora Serbska 5A, Wrocław
Centrum Kultury Muza

Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Zamek

pl. Świętojański 1, Wrocław
Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Chociebuska 4-6, Wrocław
CNiS Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Wysockiego 29, Wałbrzych
CRZ Centrum Rozwoju Zawodowego
Krzywy Komin Dubois 33/35A, Wrocław
Centrum Sztuki Impart

Mazowiecka 17, Wrocław
Centrum Technologii Audiowizualnych

Wystawowa 1, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Rynek 58, Wrocław
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Świdnicka 23, Dzierżoniów
Filharmonia Dolnośląska

Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Fundacja Jak Malowana Rejtana 3, Wrocław
Galeria Dizajn BWA Wrocław

Świdnicka 2-4, Wrocław
Galeria Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria FOTO-GEN OKiS

pl. Nankiera 8, Wrocław
Galeria Kuźnicza Kuźnicza 11-13, Wrocław 
Galeria Miejska Kiełbaśnicza 28, Wrocław 
Galeria pod Plafonem (gmach DBP)

Rynek 58, Wrocław
Galeria SiC! BWA Wrocław

pl. Kościuszki 9/10, Wrocław
Galeria Studio BWA Ruska 46a, Wrocław

Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1, Legnica
Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań Ślimak

pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście 
od Dąbrowskiego 37, Wrocław

Galeria Sztuki Platon
Krupnicza, 13, Wrocław

Gminno - Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji Szpitalna 16, Bolków
Hala IASE Wystawowa 1, Wrocław
Hala Orbita Wejherowska 34, Wrocław
Hala Stulecia Wystawowa 1, Wrocław
Jaworski Ośrodek Kultury Rynek 5, Jawor
Jeleniogórskie Centrum Kultury

Bankowa 28/30, Jelenia Góra
Katedra pw. św. Marii Magdaleny

Szewska 10, Wrocław
Kino Nowe Horyzonty

Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury

pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami

pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Proza, Wrocławski Dom Literatury

Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Kłodzki Ośrodek Kultury

pl. Jagiełły  1, Kłodzko
LCK Legnickie Centrum Kultury 

Chojnowska  2, Legnica
MDK Muflon Cieplicka 172, Jelenia Góra
MDK Śródmieście St. Dubois 5, Wrocław
Macondo Pomorska 19, Wrocław
Miejski Ośrodek Kultury

pl. Konstytucji 3 Maja 2, Głogów
Mu zeum Na ro do we 

pl. Po wstań ców War sza wy 5, Wro cław
Oddziały Muzeum Narodowego:

Muzeum Etnograficzne 
Traugutta 111/113, Wrocław
Panorama Racławicka
Purkyniego 11, Wrocław
Pa wi lon Czte rech Ko puł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

Muzeum Pana Tadeusza Kamienica
Pod Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1, Wrocław

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

NFM Narodowe Forum Muzyki
pl. Wolności 1, Wrocław

Obornicki Ośrodek Kultury
Dworcowa 26, Oborniki Śląskie

OH Kino CH Arkady Wrocławskie
Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław

ODA Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
Grabiszyńska 56, Wrocław

OP ENHEIM  pl. Solny 4, Wrocław

Ope ra Wro cław ska Świd nic ka 35, Wro cław
Ośrodek Działań Społeczno-Kulturalnych
Piast Rękodzielnicza 1, Wrocław
Regionalne Centrum Sportowe

Odrodzenia 28b, Lubin
Robótki Stefci Pionierów 8, Wrocław
Sala Koncertowa Radia Wrocław 

Karkonoska 10, Wrocław
Salonik Trzech Muz Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna Kamienica

Joachima Lelewela 15, Wrocław
Schronisko PTTK Odrodzenie na Przełę-
czy Karkonoskiej Karkonoska 1, Przesieka
Scena Teatralna Hotelu Gołębiewski

Karkonoska 14, Karpacz
Spiżarnia Piastowska 1, Legnica
Stara Piwnica Krupnicza 15, Wrocław
Stary Klasztor Purkyniego 1, Wrocław
Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43, Świdnica
Teatr Arka Mennicza 3 (od ul. Świdnickiej 28)
Teatr Dramatyczny im. J.Szaniawskiego 

pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Lalki i Aktora 

Jana Brzechwy 16, Wałbrzych
Teatr Muzyczny Capitol

Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr Pieśń Kozła Purkyniego 1, Wrocław
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

Teatr Stary Teatralna 1, Bolesławiec
Teatr Zdrojowy

Kościuszki 19, Szczawno Zdrój
Teatralne Centrum Animacji 
i Wyobraźni dla Dzieci 

Ofiar Oświęcimskich 19, Wrocław
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

Prusicka 12, Trzebnica
Vertigo Jazz Club & Restaurant

Oławska 13, Wrocław
Wołowski Ośrodek Kultury

Sikorskiego  6, Wołów
WCK Wrocławskie Centrum Kongresowe 

Wystawowa 1, Wrocław
Wro cław ski Te atr La lek | Wro cław ski
Te atr Ko me dia, pl. Te atral ny 4, Wro cław
Zaklęte Rewiry Krakowska, 100, Wrocław
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Szewska 37, Wrocław
Zdrojowy Teatr Animacji

Park Zdrojowy 1, Cieplice, Jelenia Góra
Ziębickie Centrum Kultury

Wojska Polskiego 10, Ziębice
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® 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. +48 732 404 110
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.
Zdjęcie na tylnej okładce: 
Co Jest Grane, wszelkie prawa zastrzeżone.

DziewczynKa z zapaŁKaMi 
preMiera 17:00 teatr arka

21 GruDnia piąteK
Koncerty » » » 

Koncert bożonaroDzeniowy |
bacH i ViValDi
19:00 nFM, sala Główna
sylwia banasiK
19:00 sala Koncertowa radia wrocław

speKtaKle » » » 
sienKiewicz superstar…
10:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
robiMy – poKaz MŁoDzieżoweJ
Grupy teatralneJ
18:00 wrocławski teatr lalek
DziaDeK Do orzecHów
19:00 opera wrocławska
MayDay 19:00 t[pl, scena Kameralna

spotKania » » » 
cHór MeloMana – iii próba |
Świąteczne MuzyKowanie
17:00 nFM, sala czerwona
warsztaty tworzenia wianKów
ŚwiątecznycH 17:00 Macondo

Dla Dzieci » » » 
burza 10:00 wrocławski teatr lalek
nasza MaMa czaroDzieJKa
10:30 teatr Muzyczny capitol - sc. ciśnień

22 GruDnia sobota
Koncerty » » » 

MiVa coVer banD 
20:00 blues bar, zawadzkie

speKtaKle » » » 
straszny Dwór
18:00 regionalne centrum sportowe, lubin
DziaDeK Do orzecHów
19:00 opera wrocławska
Jezioro ŁabęDzie - Moscow city
ballet 19:00 narodowe Forum Muzyki

23 GruDnia nieDziela
speKtaKle » » » 

DziaDeK Do orzecHów
12:00 i 18:00 opera wrocławska
Jezioro ŁabęDzie - Moscow city
ballet 16:00 narodowe Forum Muzyki

27 GruDnia czwarteK
speKtaKle » » » 

nic nie Gra
19:00 wrocławski teatr Komedia

28 GruDnia piąteK
Koncerty » » » 

Gala sylwestrowa
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra

KolęDy Świata
19:00 Katedra pw. św. Marii Magdaleny
naJpięKnieJsze KolęDy Świata
19:00 nFM, sala Główna

speKtaKle » » » 
zenon lasKowiK
18:00 centrum sztuki impart
DziaDeK Do orzecHów
19:00 opera wrocławska
nic nie Gra
19:00 wrocławski teatr Komedia

spotKania » » » 
warsztaty tworzenia suKulen-
towycH oGróDKów 17:00 Macondo

29 GruDnia sobota
Koncerty » » » 

Koncert KaMeralny
F. nowowieJsKi - KolęDy
16:00 opera wrocławska
Łazar&Massier - piosenKi na Ko-
niec…roKu 19:00 Galeria Ślimak

speKtaKle » » » 
sienKiewicz superstar…
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
Kazio sponGe talK sHow
oDcineK iV. HarD roK
19:00 wrocławski teatr lalek
przyszeDŁ Mężczyzna Do Kobiety
19:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
cHcesz się bawić? zaDzwoŃ!
17:00 i 20:30 scena teatralna Hotelu Go-
łębiewski, Karpacz
DziaDeK Do orzecHów
19:00 opera wrocławska
KolacJa Dla GŁupca
19:00 wrocławski teatr Komedia

30 GruDnia nieDziela
Koncerty » » » 

węGiersKie czarDasze i taŃce
17:00 i 20:30 scena Kamienica
sylwester 2018
18:00 nFM, sala Główna

speKtaKle » » » 
DziaDeK Do orzecHów
12:00 i 18:00 opera wrocławska
sienKiewicz superstar…
18:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
FrancusKa niespoDzianKa
19:00 t[pl, scena Kameralna
Kazio sponGe talK sHow
oDcineK iV. HarD roK
19:00 wrocławski teatr lalek
przyszeDŁ Mężczyzna Do Kobiety
19:00 teatr Dramatyczny, wałbrzych
KolacJa Dla GŁupca

19:00 wrocławski teatr Komedia
iMproKracJa: 
ze Mną się nie napiJesz?
20:00 Vertigo Jazz club & restaurant

31 GruDnia ponieDziaŁeK
Koncerty » » » 

100 lat raDoŚci. Koncert sylwe-
strowy
18:00 i 21:00 tM capitol - Duża scena
Viii MięDzynaroDowa Gala syl-
westrowa
19:00 aula leopoldina uwr.
Muzyczny eKspres: paryż-wie-
DeŃ-warszawa. Gala
sylwestrowo-noworoczna
19:00 opera wrocławska
sylwester 2018
19:00 nFM, sala Główna
JaceK wóJcicKi - Koncert sylwe-
strowy
20:00 wcK Hali stulecia
noworoczna strauss Gala
20:00 Świdnicki ośrodek Kultury, Świdnica

speKtaKle » » » 
rewia sylwestrowa 2018
17:00 i 20:30 scena Kamienica
FrancusKa niespoDzianKa
19:00 t[pl, scena Kameralna
KolacJa Dla GŁupca
19:00 wrocławski teatr Komedia
MayDay
19:00 t[pl, scena Grzegorzewskiego




