Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
„Majówka z kulturą i sztuką 2013” – harmonogram
l.p.

Nazwa Instytucji

Organizowane zajęcia/warsztaty

DATA

Adres

Świat toruńskiego piernika - Zwiedzanie z mieszczką interaktywnej wystawy,
wypiek pierników, legenda o toruńskich piernikacgh oraz degustacja
katarzynek

2 maja 2013 r.
godzina 11:30

Dom Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika
87-100 Toruń

9 maja 2013 r.
godzina 11:30

Ratusz Staromiejski
I piętro
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń

16 maja 2013 r.
godzina 11:30

Ratusz Staromiejski
I piętro
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń

23 maja 2013 r.
godzina 11:30

Ratusz Staromiejski
Galeria sztuki gotyckiej
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń

zapisy
* osoby z upośledzeniem
(liczba miejsc
umysłowym
ograniczona - max. (w stopniu umiarkowanym)
25 os.)

29 maja 2013 r.
godzina 11:30

Ratusz Staromiejski
I piętro
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń

zapisy
* osoby z upośledzeniem
(liczba miejsc
umysłowym
ograniczona - max. (w stopniu umiarkowanym)
25 os.)

od 1 do 31 maja

ul. Piernikarska 9
87-100 Toruń

zapisy
(na każdy spektakl
na Dużej Scenie * dostępne dla wszystkich
może wejść 10 osób osób niepełnosprawnych
na Małej Scenie 5
osób)

O portrecie prawie wszystko - Co to jest portret? Rodzaje portretów. Warsztat
plastyczny - malowanie portretu.
Wystawy: Galeria malarstwa polskiego, Poczet królów polskich, Galeria
portretu mieszczańskiego
Ciche życie przedmiotów - zajęcia z martwej natury - Zwiedzanie galerii i
wyszukanie martwych natur. Analiza obrazów. Zabawa z puzzlami. Warsztat
plastyczny - układanie i malowanie kompozycji martwych natur.
1

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Wystawa: Galeria malarstwa polskiego.

Żywe barwy witraża - Co to jest witraż? Prezentacja zachowanych gotyckich
witraży oraz surowców i etapów tworzenia witraży. Warsztat plastyczny tworzenie projektu witraża przeznaczonego do dużego okna gotyckiego.

Bal Królewski w Ratuszu Staromiejskim - Poczet Królów Polskich, analiza
portretów królewskich, wizyty królów w Toruniu; warsztat teatralny inscenizacja uroczystości koronacji i balu wydanego na cześć króla. Uczniowie
przebrani w dawne stroje uczą się dworskiego tańca pawany.

Powiat

Telefon

Wstęp

Dostępność

zapisy
* osoby z dysfunkcją
(liczba miejsc
narządu wzroku
ograniczona - max.
25 os.)
zapisy
* osoby z upośledzeniem
(liczba miejsc
umysłowym
ograniczona - max. (w stopniu lekkim)
25 os.)

m. Toruń

56 66 05 632
56 66 05 631
56 66 05 605;
56 66 05 606

zapisy
* osoby z upośledzeniem
(liczba miejsc
umysłowym
ograniczona - max. (w stopniu umiarkowanym)
25 os.)

Wystawy: Poczet królów polskich, Galeria portretu

2

Teatr "Baj Pomorski" w Toruniu

Spektakle zgodnie z repertuarem na miesiąc maj
Nieodpłatny wstęp dla osób niepełnosprawnych:
- Duża Scena - 10 osób
-Mała Scena - 5 osób

m. Toruń

56 652 20 29

* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową

3

Centrum Sztuki Współczesnej
"Znaki Czasu"

Aktywne spędzanie czasu w przestrzeni centrum - dla grup zostaną
przygotowane kosze edukacyjne z propozycjami kreatywnych zadań i
akcesoriami potrzebnymi do ich realizacji.
Kreatywne oprowadzanie po wystawach - działania manualne, dyskusje,
aktywności przeplatają się z elementami wykładu o sztuce.

od 1 do 31 maja

Wały Gen. Sikorskiego 13
87-100 Toruń

m. Toruń

56 610 97 16

zapisy

*pojedyncze osoby z
niepełnosprawnością
umysłową wraz z
opiekunem (1:1) - dorośli i
dzieci
* osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

4

Turniej Tańca Nowoczesnego

2 maja 2013 r.

Amfiteatr Letni w Parku Miejskim w Mogilnie

mogileński

52 315 24 80

wstęp wolny

Impreza plenerowa z okazji Dni Mogilna z udziałem zespołu LAO CHE

17 maja 2013 r.

teren przy Hali Widowiskowo-Sportowej

mogileński

52 315 24 80

wstęp wolny

Kino Wawrzyn MDK
(bilety do kina w promocyjnej cenie)

maj 2013 r.

Mogileński Dom Kultury

mogileński

52 315 24 80

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

Piknik rodzinny z okazju Dni Mogilna z udziałem zespołu Weekend

25 maja 2013 r.

teren przy Hali Widowiskowo-Sportowej

mogileński

52 315 24 80

wstęp wolny

Mogileński Dom Kultury

* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową

* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową

l.p.

5

6

7

8

Nazwa Instytucji

Organizowane zajęcia/warsztaty

DATA

Adres

Powiat

Telefon

Wstęp

Dostępność

Zlot Miłośników Militariów

10-12 maja 2013 r.

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku

mogileński

52 315 87 80

wstęp wolny

Noc Muzeów

18 maja 2013 r.

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku

mogileński

52 315 87 80

wstęp wolny

Zajęcia manualne

10 maja 2013 r.
godzina 10:00

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

,,Spotkanie z lokalną historią" - wizyta w salce muzealnej

16 maja 2013 r.
godzina 11:00

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

,, W zdrowym ciele zdrowy duch" - aerobik

20 maja 2013 r.
godzina 17:30

Muzykoterapia

24 maja 2013 r.
godzina 10:00

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

,,Podróże po literaturze" - biblioterapia. Spotkania czytelnicze dla młodzieży
niepełnosprawnej, polegające na omawianiu literatury o działaniu relaksującym
i odprężającym

20 maja 2013 r.
godzina 11:00

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona - 5- 8
osób)

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

Kinoterapia - projekcja filmowa. Podczas seansu film oddziałuje na widza na
wielu poziomach. Wpływa na emocje i intelekt, stanowi narzędzie
psychoedukacji.

29 maja 2013 r.
godzina 11:00

wstęp wolny

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

,, Z bajką dookoła świata" - spotkania z bajką - zajęcia terapeutyczne z
wykorzystaniem literatury dziecięcej, zabawa przy muzyce, rozwiązywanie
zagadek

16 maja 2013 r.
godzina 11:00

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona - ok. 20
osób)

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

,,Świat wyobraźni" - plastyczne zajęcia manualne dla osób
niepełnosprawnych

9 i 16 maja 2013 r.
godzina 15:00
oraz
23 maja 2013 r.
godzina 11:00

zapisy
(grupa I -12 osób
grupa II -18 osób)

,,Od juniora do seniora" - zajęcia rękodzielnicze. Niepełnosprawni
zainteresowani kulturą swojego miejsca zamieszkania i regionu poznają haft
ludowy.

10 i 24 maja 2013 r.
godzina 10:00
oraz
17 maja 2013 r.
godzina 11:00

zapisy
(do 25 osób)

Poznajemy regiony i polskie stroje ludowe na przykładzie porcelanowych
lalek - Kaszubka, Biskupianka
Pokaz multimedialny i zajęcia plastyczne

2 maja 2013 r.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku

Wąbrzeski Dom Kultury

Biblioteka Miejska im. J. Kasprowicza
w Inowrocławiu

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chełmży

Poznajemy regiony i polskie stroje ludowe na przykładzie porcelanowych
lalek - Kujawianka, Bamberka Pokaz multimedialny i zajęcia plastyczne

Wąbrzeski Dom Kultury
Wolności 47
87-200 Wąbrzeźno

Biblioteka Miejska im. J. Kasprowicza
w Inowrocławiu

wąbrzeski

m. Inowrocław

9 maja 2013 r.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Chełmży

56 688 17 27

52 357 36 98

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu słuchu i mowy

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

toruński

Poznajemy regiony i polskie stroje ludowe na przykładzie porcelanowych
lalek - Dobrzynianka, Łowiczanka Pokaz multimedialny i zajęcia plastyczne

16 maja 2013 r.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

Poznajemy regiony i polskie stroje ludowe na przykładzie porcelanowych
lalek - Opolanka, Podhalanka
Pokaz multimedialny i zajęcia plastyczne

23 maja 2013 r.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

l.p.

Nazwa Instytucji

Organizowane zajęcia/warsztaty

DATA

Koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w ramach XX Festiwalu Muzyki
i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA 2013

3 maja 2013 r.

wstęp wolny

* osoby z dysfunkcją
narządu wzroku
*osoby z upośledzeniem
umysłowym

Wtorek muzealny: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
– kruchość i piękno chwili dnia: zwiedzanie wystawy szkła i sprawdzanie z
czego powstaje, malowanie tafli szkła farbami, uwiecznienie efektów w
postaci zdjęć

7 maja 2013 r.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

Wtorek muzealny: Dzień Polskiej Niezapominajki. Święto przyrody i
pamięci o ważnych chwilach - warsztaty archeologiczne - szukanie śladów
dawnych czasów

14 maja 2013 r.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*osoby z dysfunkcją
narządu słuchu
(konieczność zapewnienia
tłumacza j. migowego w
zakresie własnym)

wstęp wolny

* osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
*osoby z dysfunkcją
narządu słuchu
(konieczność zapewnienia
tłumacza j. migowego w
zakresie własnym)

21 maja 2013 r.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

* osoby z dysfunkcją
narządu wzroku
*osoby z upośledzeniem
umysłowym

25 maja 2013 r.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu słuchu
(konieczność zapewnienia
tłumacza j. migowego w
zakresie własnym)

wstęp wolny

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

wstęp wolny

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

wstęp wolny

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

wstęp wolny

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym
*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

Fantastyczna Noc Muzeów:
wystawa „Wojciech Siudmak. Diuna – epopeja fantastyczna”,
9

Muzeum im. Ks. W. Łęgi w Grudziądzu
18 maja 2013 r.

Wtorek muzealny: audycja słowno-muzyczna "Zabawy aleatoryczne z
Witoldem Lutosławskim" w setną rocznicę urodzin kompozytora

Sobota dla rodzin: Warsztaty fotograficzne z okazji Dnia Matki połączone
ze zwiedzaniem wystawy prac absolwentów Liceum Plastycznego. Celem
tych warsztatów będzie stworzenie karty dla mamy ukazujące w sposób
niecodzienny okolice Alei 23 stycznia. Zdjęcia będą wykonane metodą
otworkową, natomiast najpiękniejsze
z nich zostaną nagrodzone.

Adres

Muzeum im. Ks. W. Łęgi
ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz

Powiat

grudziądzki

Telefon

56 46 590 63 w.18

Wystawa fotograficzna uczniów klasy fotograficznej - Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2

Spotkanie integracyjne z artystami niepełnosprawnymi (m.in.
Przemysławem Cackowski, Januszem Kamiński, Krzysztofem Kosowski)
połączone z warsztatami plastycznymi, literackimi i muzycznymi

10

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
w Grudziądzu – filia nr 13
i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych,
ul. Mikołaja z Ryńska 1-7

Koncert grupy muzycznej działającej przy Polskim Związku Niewidomych
Odział w Grudziądzu

Warsztaty integracyjne ruchowo-manualne "Emocje i uczucia"

Spotkanie z osobą niewidomą korzystającą z pomocy psa przewodnika

maj 2013 r.

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
w Grudziądzu – filia nr 13
i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych,
ul. Mikołaja z Ryńska 1-7

grudziądzki

Wstęp

56 46 220 72

Dostępność

l.p.

Nazwa Instytucji

Organizowane zajęcia/warsztaty

Konfrontacje teatralne
"Grudziądzka Kieszeń Sceniczna 2013 r."
11

12

DATA

Powiat

13-15 maja 2013 r.

Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne GAPA 2013

20-24 maja 2013 r.

Krzysztof Pająk "Integracja fragmentów" - bezpłatne zwiedzanie wystawy

10 maja - 2 czerwca
2013 r.

,,Energia koloru" - plastyczne warsztaty twórcze

16 maja 2013 r.
godzina 10:00

"Integracja fragmentów" - lekcje na ekspozycji

15 i 22 maja 2013 r.
godzina 10:00

Telefon

56 46 209 27
Centrum Kultury Teatr
ul. Marszałka F. Focha 19
Grudziądz

Centrum Kultury Teatr

Galeria Sztuki Współczesnej
we Włocławku

Adres

56 46 209 25

m. Włocławek

54 411 21 20

Muzeum w Brodnicy

Bezpłatne zwiedzanie wystaw dla osób ociemniałych:
- ,,Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana
sprzed 10 lat"
- wystawy przyrodnicze Centrum Edukacji Ekologicznej

maj 2013 r.

Muzeum w Brodnicy

brodnicki

56 49 50 570

14

Brodnicki Dom Kultury

Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych

maj 2013 r.

Brodnicki Dom Kultury

brodnicki

56 49 82 142

15

Centrum Informacji Turystycznej w Pakości

Zwiedzanie z przewodnikiem Parku Kulturowego "Kalwaria Pakoska" zespół kaplic: Św. Weronika, Herod, Szymon Cyrenejczyk, Spotkanie z
Matką, Pierwszy upadek, Włożenie Krzyża i Piłat.

każdy wtorek i czwartek
maj 2013 r.

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Barcińska 11
88-170 Pakość

inowrocławski

52 356 90 41

,,Dotknąć wiosny" - warsztaty artystyczne dla osób niewidomych

maj 2013 r.

,,Chcę być jak Pola Negri" - warsztaty artystyczne dla podopiecznych WTZ w
połączeniu z prezentacją multimedialną ewolucji sztuki filmowej od kina
niemego do kina współczesnego

maj 2013 r.

Wystawa posiadanych zbiorów muzealnych związanych z biografią Poli
Negri i historią międzywojnia w Lipnie wraz z prelekcjąoraz przybliżenie
postaci najwybitniejszych lipnowian

maj 2013 r.

"Słońce jest dla wszystkich" - majówka integracyjna dla dzieci sprawnych i
niepełnosprawnych

maj 2013 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

zgłoszenia do
konkursu do dnia
26.04.2013r.
Wstęp na Koncert
Galowy - zapisy

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

zgłoszenia do
konkursu do dnia
30.04.2013r.
Wstęp na Koncert
Galowy - zapisy

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

zapisy
Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

Dostępność

grudziądzki

13

16

Wstęp

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
ul. Piłsudskiego 22
87-600 Lipno
lipnowski

693 618 812

17

Szubiński Dom Kultury

Zajęcia rękodzielnicze - ludowe ze zdobnictwa oraz zajęcia plastyczne w
glinie lub filcowanie wełny "na mokro"

maj 2013 r.

Szubiński Dom Kultury

nakielski

52 384 82 35

18

Biblioteka Publiczna oraz Centrum Aktywności i
Edukacji w Solcu Kujawskim

Zajęcia edukacyjne i kulturalne m.in..:
- spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie,
- Klub Mam, Komputerowy Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- czytelnia internetowa

maj 2013 r.

Biblioteka Publiczna oraz Centrum
Aktywności i Edukacji w Solcu Kujawskim

bydgoski

52 387 29 51

19

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

Wstęp wolny na wystawę stałą "Dzieje Solca Kujawskiego
i okolic" oraz ekspozycje czasowe, lekcje muzealne połączone z
poznawaniem niektórych eksponatów przez dotyk

20

Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej
w Solcu Kujawskim

Zwiedzanie eksponatów, możliwość zogranizowania pokazów strażackich i
poznania z bliska samochodów uczestniczących
w akcjach ratowniczych.

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)
zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)
zapisy

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)
zapisy

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych
*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych
*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

* osoby z dysfunkcją
wzroku

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*dostepność dla
niepełnosprawnych z
wyłączeniem osób z
dysfunkcją narządu wzroku

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*dostepność dla
niepełnosprawnych z
wyłączeniem osób z
dysfunkcją narządu wzroku

wstęp wolny

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

* osoby z

maj 2013 r.

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła

maj 2013 r.

Muzeum Ochotniczej Straży Pożarne
j w Solcu Kujawskim

bydgoski

52 387 31 20

zapisy
niepełnosprawnością
(liczba miejsc
ruchową (max. 5 osób)
ograniczona - max
* osoby z dysfunkcją
10 osób)
narządu wzroku

bydgoski

52 287 13 88

zapisy

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

l.p.

21

22

Nazwa Instytucji

Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna

Organizowane zajęcia/warsztaty

DATA

Koncert „Soundtrack” - nowatorski projekt muzyczno - taneczny
pasjonatów związanych z przestrzenią artystyczną Centrum Kultury i
Sztuki w Sępólnie Krajeńskim - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie
Krajeńskim

1 maj 2013 r. godz.
18:00

Mali Mieszkańcy Sępólna z biało – czerwoną, event społeczno –
patriotyczny na placu przed Centrum Kultury i Sztuki

2 maja 2013 r. godz.
10:00

Poetycko – muzyczny spektakl teatralny „Co może jeden człowiek” z
udziałem Jana Nowickiego i zespół De Profundis - Kościół Parafialny pod
wezwaniem św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim Patronat nad
spektaklem objęli: Ksiądz Prałat Henryk Lesner, Starosta Sępoleński
Tomasz Cyganek, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar
Stupałkowski

2 maja 2013 r. godz.
19:00

Wstęp na wystawy:
- Magiczne miejsca - dworce kolejowe powiatu nakielskiego
- Zamek rycerski w Szubinie
- Podróż sentymentalna - pocztówki z przeszłości Szubina i powiatu
szubińskiego
- II Wojna Światowa
- Kultura materialna Pałuk
oraz wystawę plenerową na Rynku w Szubinie:
- Między Notecią a Gąsawą - Wiosna

maj 2013 r.

Adres

Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim

Muzeum Ziemi Szubińskiej
im. Zenona Erdmanna
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin

Powiat

sępoleński

nakielski

Telefon

Wstęp

Dostępność

wolny

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

wolny

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

wolny

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy
(max. 20 osób)

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy
(liczba miejsc
ograniczona)

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

zapisy
(grupy ok. 20 os.)

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

wstęp wolny

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

52 388 01 60

52 384 24 75

Zajęcia plastyczne oraz możliwość poznania niektórych eksponatów przez
dotyk

23

24

25

26

Koncert z okazji Dnia Europy

8 maja 2013 r.
godzina 19.00

Koncert Dyplomantów Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w
Bydgoszczy

24 maja 2013 r.
godzina 19:00

Filharmonia Pomorska im. Ignacego
Paderewskiego w Bydgoszczy

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu

Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

Galeria Sztuki WOZOWNIA

Witajcie W Naszej Bajce … Rozśpiewana Akademia Pana Kleksa
audycje muzyczne dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych

20-24 maja 2013 r.

Festiwal Rytmów Ameryki Południowej
audycje muzyczne dla młodzieży

27-28 maja 2013 r.

Zajęcia plastyczne dla grup i osób niepełnosprawnych

6 maja 2013 r.
13 maja 2013 r.
20 maja 2013 r.
27 maja 2013 r.

Gaik - Maik
integracyjna, interaktywna impreza dla uczniów szkół specjalnych (prezentacja
wiosenych zwyczajów ludowych, występ Pieśni i Tańca Swojacy z Baruchowa,
animacje muzyczne, wokalne i ruchowe)

8 maja 2013 r.godz.
10.00 - 12.30

Wiosna z tradycją
interaktywne spotkania dla zorganizowanych grup młodzieży lub dorosłych poznawanie muzealnych ekspozycji, połączone z działaniami plastycznymi i
umuzykalniającymi w oparciu o dawne tradycje ludowe (zdobnictwo, opowieści
i piosenki)

środy:
15 maja
22 maja
29 maja
2013 r.

Wstęp na wystawy:
- "Teraźniejszość jako pomyłka" - prace rumuńskiego artysty Nicu
Ilfoveanu
- "Cielesność obrazu" - malarstwo Magdaleny Moskwy
- "Kształt" - Grzegorza Łoznikowa w Laboratorium Sztuki 2013
oraz rysunki artystek związanych z "Zeszytem"

w każdy majowy
weekend

Filharmonia Pomorska im. Ignacego
Paderewskiego w Bydgoszczy
ul. A. Szwalbego 6
85-080 Bydgoszcz

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu
Rynek Nowomiejski 17
87-100 Toruń

Park Etnograficzny
Wały Gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń

Galeria Sztuki WOZOWNIA
ul. Ducha Św. 6
87-100 Toruń

m. Bydgoszcz

m. Toruń

m. Toruń

m. Toruń

52 321 04 67

56 62 275 34

56 622 89 43

56 622 63 99

l.p.

Nazwa Instytucji

Organizowane zajęcia/warsztaty

DATA

Nieszawskie warsztaty artystyczne
90 minutowe zajęcia warsztatowe z malarstwa i grafiki ze wstępem
teoretycznym - malowanie martwej natury lub wykonywanie linorytów

Adres

Powiat

Telefon

Wstęp

Muzeum Stanisława Nowakowskiego
ul. Mickiewicza 6
87-730 Nieszawa

aleksandrowski

54 283 81 69

wstep wolny
zapisy grup do 20
osób

Dostępność

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową (częściowo)
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

27

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku

Kolorowy świat z bibuły i łat
zajęcia warsztatowe w zakresie wykonywania tradycyjnych wycinanek
ludowych i bukietów kwiatowych

wtorki i piątki
maj 2013 r.
termin do uzgodnienia

Muzeum Etnograficzne we Włocławku
ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 6
87-800 Włocławek

54 323 30 01

wstep wolny
zapisy grup do 25
osób

54 232 36 25

wstęp wolny

*osoby z dysfunkcją
narządu słuchu

m. Włocławek
Spotkania ze sztuką wewnętrznej potrzeby
zwiedzanie rzeźb Stanisława Zagajewskiego z pokazem filmu i kespozycji
czasowej "Inne spojrzenie. Art. Brut w Polsce"

Zbiory Sztuki
ul. Zamcza 10/12
87-800 Włocławek

*osoby z
niepełnosprawnością
ruchową (częściowo)
* osoby z upośledzeniem
umysłowym

Wiosna w skansenie w Kłóbce
sobotnie i niedzielne zwiedzanie dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej z
przewodnikiem

28

29

30

31

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Przez cały dzieńbędzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy stałe i
czasowe, ponadto będzie możliwość wejścia na taras widokowy (bilet w cene
2 zł)
Program Nocy Muzeów w Chełmnie:
- 13.00 - zwiedzanie ekspozycji muzealnych z przewodnikiem
- 14.00 - projekcja filmu z 1983 r. "Chełmno" - w roku jubileuszowym 750 lecia
lokacji miasta (Sala Ślubów)
- 15.00 - zwiedzanie ekspozycji muzealnych z przewodnikiem
- 16.00 - projekcja filmu z 1983 r. "Chełmno" - w roku jubileuszowym 750 lecia
lokacji miasta (Sala Ślubów)
- 17.00 - zwiedzanie ekspozycji muzealnych z przewodnikiem
- 18.00 - projekcja filmu z 1983 r. "Chełmno" - w roku jubileuszowym 750 lecia
lokacji miasta (Sala Ślubów)
- 20.00 - Koncert kameralny w Sali Mieszczańskiej
- 21.30 - Nocny "Spacerek po Chełmnie"

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny
w Kłóbce
gm. Lubień Kujawski

włocławski

54 284 27 92

wstęp wolny

18 maja 2013 r.
11.00 - 23.30

Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Rynek 28
86 - 200 Chełmno

chełmiński

56 677 17 59

wstęp wolny
( wejście na taras
widokowy w cenie
2 złotych)

*dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

57 677 17 59

zapisy
(grupy 15 os.)

*osoby niepełnosprawne
bez dysfunkcji ruchowej

58 677 17 59

zapisy
(grupy 10 os.)

*osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

52 386 08 64

wstęp wolny

* osoby niepełnosprawne
bez dysfunkcji ruchowej

wstep wolny
(zapisy na
oprowadzanie)

* dostępne dla wszystkich
osób niepełnosprawnych

Głośne czytanie bajek inscenizacja teatralna wybranego utworu
(klasy 1-3 szkoły podstawowej)

8, 15, 22, 29 maja
12.00 - 13.00

"Książka mówiona" - zajęcia praktyczne dla osób niedowidzących

7, 14, 21, 28 maja
12.00 - 13.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie

Muzeum Ziemi Krajeńskiej

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Toruń, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Wstęp wolny na wystawy:
1. wystawa stała "Nakło od pradziejów po czasy współczesne"
2. wystawa lalek z kolekcji pani Aliny Wierzbickiej "Zaczarowany świat lalek"
3. wystawa rocznicowa "OSP historia i współczesność- 190 rocznica
powstania Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią"

• Oprowadzanie po rezerwacie oraz wystawach znajdujących się w pawilonie
muzealnym.
• Udział w zajęciach : lepienie naczyń, tkactwo
• Pokaz walk i oręża wczesnośredniowiecznego
• Pokaz kuchni wczesnośredniowiecznej z możliwością degustacji.
• Pokaz garbowania skór – prezentacja- udział
• Dawne instrumenty – prezentacja - udział
Obozowisko mezolityczne: obróbka krzemienia, poroża i kości, narzędzia
krzemienne, kościane oraz posługiwanie się nimi - udział

*osoby z dysfunkcją
narządu słuchu

soboty i niedziele
maj 2013 r.

18 maja
oraz w każdą niedzielę

1 – 5 maj
godz. 10.00 – 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie
Al. 3 Maja 2
86-200 Chełmno

Muzeum Ziemi Krajeńskiej
ul. Pocztowa 14
89-100 Nakło nad Notecią

Muzeum Archeologiczne
w Biskupinie
Biskupin 17
88-410 Gąsawa

chełmiński

nakielski

żniński

52 30 25 420 biuro
52 30 25 055 kasa
muzeum

