Harmonogram wydarzeń w ramach projektu pn "Majówka z kulturą i sztuką 2016"
L.p
.

Nazwa Instytucji

Ulica/Miejscowość

Powiat

Zajęcia/ warsztaty

Telefon

1

2

3

4

5

6

1

Muzeum w Brodnicy

Opera "NOVA" w Bydgoszczy
2

3

Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. dr Witolda Bełzy
w Bydgoszczy

ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

brodnicki

ul. Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

bydgoski

ul. Długa 39
85-034 Bydgoszcz

bydgoski

Warsztaty w muzeum. Podczas prowadzonych przez przyrodnika warsztatów, ich uczestnicy będą
mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prezentowanymi eksponatami i ich poznawania przy
pomocy zmysłu dotyku. W trakcie zwiedzania poruszone zostaną takie tematy jak wpływ działalności
człowieka na środowisko, bogactwo przyrodnicze Pojezierza Brodnickiego oraz życie ludzkie w
prehistorii. W pierwszej ze wspomnianych części zaistnieje możliwość nauki rozpoznawania
gatunków zbóż na podstawie ziarna i kłosów, poznania specyfikacji pracy leśniczego przez pryzmat
stosowanych dawniej i obecnie narzędzi, czy wyjaśnienia zagrożeń, jakie niesie z sobą kłusownictwo
oraz wprowadzanie gatunków obcych. W części drugiej, poświęconej lokalnej przyrodzie, uczestnicy (56) 4950570;
będą mieli możliwość bliższego poznania rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Będzie tu możliwość
882000114
np. dotknięcia igieł jeża, oręża dzika, poroży jeleniowatych oraz niektórych okazów ptaków i ssaków.
W ostatnim dziale tematycznym uczestnicy przeniosą się do czasów prehistorycznych, a mianowicie
środkowej epoki kamienia i będą mogli z bliska poznać życie ówczesnych ludzi. Ekspozycja ta daje
bardzo duże możliwości poznawcze, bowiem wszystkie wystawione na niej przedmioty zostały
udostępnione zwiedzającym, co pozwala na swobodne nimi manipulowanie. Pełnowymiarowa
rekonstrukcja obozowiska zapewnia wierne odwzorowanie ówczesnych realiów w najdrobniejszym
szczególe. Muzeum Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy, przy ul. Św. Jakuba 1.

Spektakl "Napój miłosny" - opera komiczna Gaetano Donizetti - 50 wejściówek

Pokazy oprawy książek - ręcznej pracy introligatora. Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób

Termin
wydarzenia
7

10 maj
godz.10.00
.
Grupy
zorganizowane
mogą ustalić
inny termin

(52)3251510

5 czerwiec
godz. 19.00

(52)3399231
Obowiązują
wcześniejsze
zapisy

5 maj
i 2 czerwiec
(godz. 12.0017.00)
12 maj, 19 maj
i 9 czerwiec
(godz.12.0015.00)

883 366 056

1-31maj

Spichrze nad Brdą - możliwość zwiedzenia wszystkich wystaw znajdujących się w budynku. Ponadto
w trakcie trwania projektu do dyspozycji zwiedzających będzie także wystawa „Kraj naszej
wyobraźni… Wystawa malarstwa i rysunku Teofila Ociepki w 125 rocznicę urodzin artysty”, na
której znajdują się elementy interaktywne oraz tyflografiki.

4

Muzeum Okręgowe im. Leona

ul. Gdańska 4

bydgoski

4

Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz

bydgoski

Zbiory Archeologiczne -możliwość zwiedzenia wystawy stałej "W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia
wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic" znajdującej się na parterze w budynku
Zbiorów Archeologicznych. Ponadto na wystawie "W grodzie Bydgosta..." znajdują się elementy
dotykowe.
Europejskie Centrum Pieniądza
Galeria Sztuki Nowoczesnej: - na ekspozycjach znajdują się dotykowe reprodukcje dzieł wykonane
we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier
Dom Leona Wyczółkowskiego: budynek posiada podnośnik schodowy. Osoby poruszające się na
wózkach inwalidzkich mają możliwość zwiedzenia części wystawy stałej (salon niebieski oraz salon
zielony) pt. "Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)" znajdującej się na parterze w Domu
Leona Wyczółkowskiego.
Exploseum : Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze ustalenie wizyty
w Exploseum z naszą obsługą (tel. 883366056). Do każdego zwiedzającego podchodzimy
indywidualnie. Budynek posiada schodołazy.

Wycieczki pn "Teatr od kulis" (grupy 15 osobowe)

5

Teatr Polski w Bydgoszczy

ul. Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

bydgoski
Spektakl: Wojny, których nie przeżyłam , - 4 bezpłatne wejściówki
Spektakl: Grona gniewu ,- 4 bezpłatne wejściówki

883 366 056

(52)3397813
Zgłoszenia
przyjmowane
są pod
adresem
bilety@teatrpo
lski.pl

Spektakl: Detroit. Historia ręki -4 bezpłatne wejściówki
Wystawa:"W saloniku Konsula" Fundamentem muzealnej kolekcji jest dar Rodziny Poznańskich,
przekazany Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w 1997 oraz 2013 roku, przez Wandę z Dmowskich
Poznańską – żonę ostatniego konsula generalnego II RP w Londynie dra Karola Poznańskiego.
Zwiedzający podziwiać mogą srebrną zastawę stołową, porcelanowe serwisy, meble, a także dzieła
sztuki. Całość przywołuje klimat międzywojennego saloniku.
Wystawa: "Upominki w świecie dyplomacji" Wystawa uchyla rąbka tajemnicy współczesnej
dyplomacji i pozwala poznać kulisy wymiany podarunków między wysokiej rangi urzędnikami. Polscy
delegaci systematycznie przesyłają do Muzeum pamiątki, wręczone im podczas zagranicznych wizyt.
Eksponaty budzą zachwyt, zdziwienie, a niekiedy i zaskoczenie! Różnorodność wystawy sprawia, że
zwiedzający nie mogą się tu nudzić. Chętni mogą owinąć się w obszerną szatę z Mauretanii lub
ciężki, kunsztownie zdobiony strój z Uzbekistanu. Wrażenie robi kopia hełmu samurajskiego oraz
tradycyjny mongolski instrument strunowy.

6

Muzeum Dyplomacji
i Uchodźstwa Polskiego

ul. R. Berwińskiego 4
85-044 Bydgoszcz

bydgoski

(52) 346 23 18

1-31maj

7 maj godz.
15.00 i 16.00;
28 maj
godz. 15.00,
16.00 i 17.00)
7 maj
godz. 19.00
22 maj
godz. 19.00
28 maj
godz. 19.00

6

Muzeum Dyplomacji
i Uchodźstwa Polskiego

ul. R. Berwińskiego 4
85-044 Bydgoszcz

bydgoski

„Kabina ciszy” Na wielbicieli politycznych intryg i filmów szpiegowskich czeka „kabina ciszy”. Ten
intrygujący obiekt – niegdyś wyposażenie Konsulatu Generalnego w Kolonii – służył tajnym
(52) 346 23 18
rozmowom. Zwiedzający mogą zasiąść w przezroczystej kabinie i poczuć się jak Agent 007.
Imponująca konstrukcja cieszy sie ogromnym zainteresowaniem, to jedyne tego typu urządzenie w
rękach cywilnych w Polsce i w Europie!
Zbiór mundurów. Miłośników militariów z pewnością zainteresuje galeria mundurów. Uwadze
zwiedzających polecamy uniformy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, bateldressy
z okresu II wojny światowej oraz mundury żołnierzy Armii Andersa.
Archiwum dziejów polskiej dyplomacji i emigracji. Udostępniamy również archiwalia związane z
dziejami polskiej służby dyplomatycznej oraz historią uchodźstwa polskiego. Wśród kilkuset
bezcennych dokumentów w naszych zbiorach znajdują się m.in.: nadbitka Traktatu Ryskiego,
odręczne listy generałowej Heleny Sikorskiej i prezydenta Władysława Raczkiewicza, nagrania z
przemówieniami generała Władysława Andersa, czy międzywojenna korespondencja dyplomatyczna.
Szczególną wartość mają dawne fotografie przedstawiające życie prywatne oraz działalność
pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odrębnym, równie unikatowym zespołem, są
archiwalia dotyczące działalności emigracyjnego PSL, m.in. notatki i korespondencja premiera
Stanisława Mikołajczyka.

7

Muzeum Fotografii
w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 14
85-231Bydgoszcz

8

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Rynek 28
86-200 Chełmno

9

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna
w Chełmży

Rynek 4
87-140 Chełmża

10

Muzeum Archeologiczne
w Biskupinie

Biskupin 17
88-410 Gąsawa

Zwiedzanie i warsztat w atelier - muzeum Fotografii przy Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy. Oprowadzanie, wykonanie portretu i rejestracja zdjęć.

Zapisy pod nr
tel (52)
5670007 lub
(52)5670057

20 maj
godz 14.3016.00

Pokaz filmu z audiodyskrypcją: Sala widowiskowa Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG

(52)5670007

12 maj
godz. 16.3020.00

chełmiński

Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem (dla grup zorganizowanych - min 5 osób)

(56)6861641
Konieczność
wcześniejszego
telefonicznego
zgłoszenia

5 maj, 12 maj,
19 maj

toruński

VIII Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego - Występy lokalnych kapel,
prezentujących pieśni ludowe. Artyści zaprezentują swoje prace malarskie, rzeźby i rękodzieło
artystyczne. Spotkanie odbywa się na Rynku Miejskim
w Chełmży.

(56)6756133
wew. 32

15 maj
od godz. 15.00

(52)3025025

5 maj -bilety dla
osób z
niepełnosprawn
ością i ich
opiekunów w
cenie specjalnej
4zł

bydgoski

żniński

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych oraz zapoznanie się z różnorodnymi pokazmi pradziejowego i
średniowiecznego rzemiosla.

11

12

Zamek Golubski

Muzeum im. Ks. W. Łęgi
w Grudziądzu

ul. PTTK 13 87-400
Golub-Dobrzyń

ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz

golubskodobrzyński

grudziądzki

Biblioteka Miejska im. Wiktora
Kulerskiego
w Grudziądzu – filia nr 13
13

14

i Ośrodek Czytelnictwa
Niepełnosprawnych,
ul. Mikołaja z Ryńska 1-7

Centrum Kultury Teatr

Zwiedzanie zamku

(56 )6832455

5 czerwiec
godz. 13.00
i 14.00

Piątek Muzealny - warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych
połączone z rocznicą założenia Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego

(56)4659063
w.18;
Obowiązują
wcześniejsze
zapisy

6 maj,
godz. 10.00

13 maj
godz. 11.0012.30

"Trzynstego w Trzynastce" - warsztaty integracyjne, plastyczne Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych "To My" Warsztat Terpii Zajęciowej+uczniowie Szkoły Podstawowej
ul.Mikołaj z Ryńska 1-7
86-300 Grudziądz

ul. Teatralna 1
86-300 Grudziądz

grudziądzki

grudziądzki

(56)4622072
"Biblioteka przyjazna dla wszystkich - pensjonariusze Dziennego Oddziału Opieki Psychiatrycznej
Wojskowych Specjalistycznych Przychodni Lekarskich w Grudziądzu

25 maj
godz. 12.3014.30

Koncert niedzielny - występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stornia
w Grudziądzu;

15 maj
godz. 12.00
12 czerwiec
godz. 12.00
6 maj
godz. 11.00
11 maj
godz. 18.00

(56)4623476

Koncert niedzielny - Duet skrzypcowy
„Dzień Polski” – program słowno - muzyczny z okazji Święta Flagi w wykonaniu uczniów z Zespołu
Szkół im. Marka Kotańskiego;
„ Dzieła wszystkie Szekspira” spektakl w wykonaniu Polish Szekspir Company, zaprezentowany w
Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
„Tańcz i walcz … z Szekspirem” - plenerowy spektakl Zespołu Tańca Dawnego „Gratia Iuvenis”,
przeplatany pokazami i warsztatami szermierczymi, zaprezentowany w Muszli Koncertowej w Parku
Solankowym
Spotkanie autorskie z Zenonem Miszewskim. Mieszkaniec Ustki, tworzy prozę od lat.
Od kiedy zachorował na SM ( stwardnienie rozsiane) pisanie jest dla Niego swego rodzaju
rehabilitacją.
„Spotkanie z filmem: Szekspir czyli postmodernizm” – prezentacja adaptacji filmowej. Pokaz filmu
zakończy dyskusja moderowana przez Łukasza Oliwkowskiego
„Zobacz i usłysz lepiej” - prezentacja sprzętu dla osób słabowidzących, niewidomych
i głuchych, połączone z prelekcją - przy współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych
w Inowrocławiu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

15

Biblioteka Miejska im. J.
Kasprowicza
w Inowrocławiu

ul. J. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław

inowrocławski

15 maj
godz. 16.00
18 maj
godz. 11.00
23 maj
godz. 17.00
20 maj
godz. 11.00

„Majówka na wesoło” – występy grup teatralnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu
Pomocy Społecznej w Tarnówku, zespołu „Astry” z Osiedlowego Klubu Rondo

25 maj
godz. 10.00

Koncert sonetów Szekspira w wykonaniu Jacka Kawalca ;

30 maj
godz. 18.00

(52)3573698

15

Biblioteka Miejska im. J.
Kasprowicza
w Inowrocławiu

ul. J. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław

9 maj, 11 maj,
16 maj, 18 maj
godz. 11.30

Zajęcia cykliczne: „Język niemiecki dla każdego” – nauka podstaw języka niemieckiego oraz zajęcia
konwersacji prowadzone przez wolontariuszkę-seniorkę (Irena Mazur-Kociszewska)
inowrocławski

(52)3573698
„Klub Dobrego Wiersza i Dobrej Prozy” - miejsce:- Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu (9.05.2016 godz.15.00) - Dom Dziennego Pobytu ul. Łokietka, Inowrocław
(10.05.2016 godz. 11.00)- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Św. Ducha, Inowrocław (17.05.2016
godz.11.00)- Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja życia”, Inowrocław

9 maj,
10 maj,17 maj,
24 maj
16 maj
godz.11.00
25 maj
godz. 11.00
19 maj
godz. 12.30

„Podróże po literaturze” – zajęcia biblio-terapeutyczne dla młodzieży
Kinoterapia- projekcja filmu poruszającego problemy osób niepełnosprawnych, prezentacja
literatury związanej z tematem filmu
Z bajką dookoła świata - zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem literatury dziecięcej, rozwiązywanie
zagadek, zabawy przy muzyce

„Świat wyobraźni zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprowadzone przez
instruktora Alicję Kaczmarek

12 maj
godz. 15.00
(świetlica);
19 maj
(indywidualne)

„Senior potrafi” - zajęcia rękodzielnicze dla seniorów, popularyzacja zanikających dziedzin
rękodzieła ludowego, wykorzystanie poznanych technik do współczesnych potrzeb

6 maj i 20 maj
godz. 10.00

„Żyj z pasją” – spotkanie z ciekawymi ludźmi, którzy przekazują swoją pasję
do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, wirtualne wędrówki po regionie

27 maj
godz.16.00

Wystawa czasowa ,,Malarstwo Agnieszki Świątek z Gnojna"
Muzeum im. Jana Kasprowicza
16
w Inowrocławiu

ul. Solankowa 33
88-100 Inowrocław

inowrocławski

Wystawa stała dot. historii miasta i Regionu ( z obrazem Bitwy pod Mątwami)
Galeria wybitnych Kujawian
Gabinety pisarzy: Stanisława Szenica,Stanisława Przybyszewskiego i Jana Kasprowicza

(52)3575873

1-31 maj

.
695929786

3 maj
godz. 17.00
7 maj
godz.12.0018.00
1 czerwiec
godz.10.0014.00

Wystawa stała Artystom inowrocławskim ,,Pro memoria"
Koncert z okacji uchwalenia Konstytucji 3maja
Majówka Jazzowa "Pogoda na smaki" - wydarzenie plenerowe z muzyką jazzową na żywo, w
programie np. parada w stylu nowoorleańskim, koncerty, stoiska z regionalnymi specjałami, potrawy
z grilla, animacje dla dzieci, gość specjalny: Jarosław Kret;
17

Pałac Lubostroń
w Lubostroniu

Łabiszyn
89-210 Łabiszyn

żniński

Festyn integracyjny "Zielone serduszko" (z okazji Dnia Dziecka)Wydarzenie plenerowe,
w programie m.in. zabawy, konkursy, spektakl, poczęstunek dla dzieci;

17

Pałac Lubostroń
w Lubostroniu

Łabiszyn
89-210 Łabiszyn

żniński

Konkurs Pojazdów Konnych- wydarzenie plenerowe, w programie m.in. pokaz powozów konnych,
zawody w konkurencji POWOŻENIE i inne pokazy
Koncert: Szlachetna altówka

18

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni

Szafarnia
87-404 Radomin

golubskodobrzyński

Recital fortepianowy Mariusza Klimsiaka"

"Koncert młodych talentow. Szafarska Scena Młodych"

Rezerwacja
wejściówek:
tel.
(56)6827930;
e-mail
osrodek@szafa
rnia.art.pl

Warsztaty filmowe;

Klub mam (Spotkanie integracyjne dla rodziców z dziećmi);
Biblioteka Publiczna oraz
19 Centrum Aktywności i Edukacji
w Solcu Kujawskim

ul. 23 Stycznia 9
86-050 Solec Kujawski

bydgoski

(52)3872951
Warsztaty filmowe;
Dyskusyjny Klub Książki (dla miłośników ciekawej literatury lubiących podyskutować o wrażeniach
czytelniczych);

19 czerwiec
godz.12.0018.00
8 maj
godz.17.00
29 maj
godz.17.00
12 czerwiec
godz.17.00
9 maj
godz. 17.0018.30
11 maj
godz. 16.3018.00
13 maj
godz. 12.0013.30
13 maj
godz.15.30
13maj
godz. 16.00

Tydzień bibliotek: 13 maja (16.00) Konkurs czytelniczy dla dzieci "Kubuś Puchatek"
Wystawa stała: "Dzieje Solca Kujawskiego i okolic
20

Muzeum Solca im. Księcia
Przemysła

21

Muzeum Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Solcu Kujawskim

ul. Toruńska 8
86-050 Solec Kujawski

ul. 29 Listopada 6
86-050 Solec Kujawski

bydgoski

bydgoski

do 8 maja: wystawa: "Lata dwudzieste, lata trzydzieste ... Solec Kujawski
w dwudziestoleciu międzywojennym."
od 11 maja wystawa: "Szkoły podstawowe Solca Kujawskiego i okolic." Wystawa będzie czynna do
końca czerwca.

Możliwość zapoznania się ze zbiorami muzeum o tematyce pożarniczej

Warsztaty historyczne pt. "Ratusz Staromiejski w dawnych wiekach "( W trakcie zajęć uczestnicy
zapoznają się z różnymi pomieszczeniami: ławą chlebową, sukiennicami, Salą Rady Miejskiej, Wielką
Salą Mieszczańską. Spotkanie zostanie urozmaicone małymi scenkami teatralnymi.

(52)3873120

Wstęp wolny

(52)3871388

Wstęp wolny po
wcześniejszym
ustaleniu
terminu
4 maj
godz. 10.00
Ratusz
Staromiejski ,
Rynek
Staromiejski 1

22

Muzeum Okręgowe w Toruniu

ul. Rynek Staromiejski 1,
tel. 56 660 56 12

toruński

Warsztaty historyczne pt. "Królowie polscy w Toruniu" Warsztat teatralny: Uczestnicy zapoznają się
z pocztem królów polskich. Wezmą udział w inscenizacji uroczystości koronacji
z wykorzystaniem kopii strojów koronacyjnych i insygniów królewskich. Spotkanie zakończy się
balem wydanym na cześć króla, w trakcie którego zatańczą dworski taniec pavanę.

6 maj
godz. 10.00
Ratusz
Staromiejski,
Rynek
Staromiejski 1

Warsztaty plastyczne pt. "Biżuteria świata". Uczestnicy szukają na wystawie najróżniejszej,
egzotycznej biżuterii. Następnie zapoznają się z materiałami, z których została wykonana (bursztyny,
perły, koralowce, trawy, skóry, metale). Na zakończenie wykonają eko-biżuterię. Oferuje osobom
z dysfunkcją wzroku możliwość bezpłatnego skorzystania z audioprzewodników.

24 maj
godz.11.00
Muzeum
Podróżników
im. Tony’ego
Halika, ul.
Franciszkańska
9/11

Warsztaty historyczne pt. "Historia Torunia w pigułce" – Warsztatowicze zapoznają się w dostępny
dla siebie sposób z historią Torunia, korzystając z interaktywnej ekspozycji
o historii miasta.

31 maj,
godz. 10.00
Muzeum Historii
Torunia, ul.
Łazienna 16

Warsztaty plastyczne pt. "Cichy świat przedmiotów" – martwa natura. Zajęcia odbywają się w
Galerii Malarstwa Polskiego, w otoczeniu pięknych, barwnych obrazów. Uczestnicy zapoznają się z
różnorodnymi przedmiotami, z których następnie ułożą różnorodne martwe natury oraz je namalują.

23 Teatr "Baj Pomorski" w Toruniu

24

Galeria i Ośrodek Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu

ul. Piernikarska 9
87-100 Toruń

Rynek Nowomiejski 17
87-100 Toruń

toruński

toruński

Bilety na spektakl "Ślub" w reż. Zbigniewa Lisowskiego

(56)6522424

Cykl zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością
narządu słuchu oraz chorobami psychicznymi. Poszczególne ćwiczenia będą zróżnicowane pod
względem tematycznym jak i technicznym; dostosowane będą do określonych grup dzieci i młodzieży, (56)6227534
ich stopnia niepełnosprawności, wiedzy i umiejętności manualnych. (Grupy mogą liczyć maksymalnie
20 osób)
Dla uczestników zajęć możliwość obejrzenia wystaw:
1) do 9 maja „Patataj, patataj” – motyw konia w twórczości plastycznej dzieci młodzieży
2)od 12 maja- rzeźby uczniów Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych im. Ilji Petrova w Sofii
3) od 13 maja prace uczniów Liceum Plastycznego w Łomży

25

Galeria Sztuki WOZOWNIA

ul. Ducha Św. 6
87-100 Toruń

toruński

Wstęp na "VII Ogólnopolską Wystawę Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ-NATURALNIE!"

8 maj
godz. 10.00
Ratusz
Staromiejski,
Rynek
Staromiejski 1
29 kwiecień
godz.18.00

9 maj, 16 maj,
23 maj,30 maj

obowiązują
wcześniejsze
zapisy
(56)6210929

13-31maja

26

27

Muzeum Etnograficzne
im. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej
w Toruniu

Teatr im. Wilama Horzycy
w Toruniu

Wały Gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń

Plac Teatralny 1
87-100 Toruń

toruński

toruński

Zwiedzanie Parku Etnograficznego lub wystawy "Tajemnice codzienności…" z asystą edukatora
muzealnego. W programie: komentarz na temat wybranych wątków prezentowanych na wystawach i
działania animujące grupę dostosowane do możliwości percepcyjnych uczestników z elementami
działań plastycznych, muzycznych, ruchowych. (Wejście dla grup zorganizowanych - maksymalnie
25 osób)

„Nieskończona historia” – jest jak utwór muzyczny spleciony z codziennych spraw ¬– zasłyszane w
domu, w pracy czy na ulicy, mają swój własny rytm, którego na co dzień nie dostrzegamy. Wspólnego
tonu szukają w niej różne postaci i emocje, rozpięte między tym, co śmieszne i wzniosłe, poważne i
banalne. 10 bezpłatnych biletów
Wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Omelczuka, artysty malującego ustami, od 1982 r. stypendysty
Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami (VDMFK)
z siedzibą w Księstwie Lichtenstein. W Polsce reprodukcje jego obrazów publikuje AMUN –
Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami.

28

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna - Książnica
Kopernikańska w Toruniu

ul. Słowackiego 8
87-100 Toruń

toruński

„Art deco geometryczna fantazja, kryształowa ekspresja” – warsztaty i prelekcja przeprowadzone
przez studentów historii sztuki i Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK.
„Ciekawostki północnej Wielkopolski”, prelekcja z cyklu „Podróże po Polsce” –
dr Edward Świtalski

(56)6228943

11 maj, 18 maj,
25 maj,
1 czerwiec,
8 czerwiec
15 czerwiec.
Obowiązują
wcześniejsze
zapisy

Decyduje
kolejność
zgłoszeń
(56)6225222

13 maj
godz. 19.00

(56)6226642
Zajęcia
odbywją się w
budynku przy
ul. Szczytnej
13

Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Toruniu

ul. Szpitalna 8
87-100 Toruń

toruński

30

Wąbrzeski Dom Kultury

ul. Wolności 47
87-200 Wąbrzeźno

wąbrzeski

Wystawa sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbędzie się w Galerii
Spotkań WOAK. Otwarcie wystawy odbędzie się 28 maja o godz.12.00.
Na wystawę składa się około 200 prac artystów-amatorów.
Spektakl teatralny dla dzieci "Calineczka" -Teatr Art.-Re - 50 wejściówek.
Koncert "W operetkowym nastroju" - A. Boczkowska, M.Naruszewicz - 50 wejściówek

(56)6522755

(56)6881727
(56)6882342

31

Chabsko 20
87-800 Włocławek

włocławski

Tradycyjne pożywienie na Kujawach. Lekcja o tradycyjnym pożywieniu na wsi kujawskiej przed II
wojną światową. Demonstrowane są sprzęty i naczynia używane niegdyś
w wiejskiej kuchni. Dzieci pracują w olejarni, pomagając w żmudnym procesie tłoczenia oleju.
Ponadto tłuką kaszę w stępie, przesiewają mąkę, a także wyrabiają masło
w kierzance. - Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski Maksymalnie 25 osób

23 maj
godz. 10.00

od 30 maja
do 5 czerwca
16-maj
28-maj

Warsztaty artystyczne – rysunek węglem Na zajęciach prezentowane są przykłady prac
w technikach rysunkowych: ołówek, tusz, węgiel. Szerzej omówione zostaną sposoby
i przykłady zastosowania węgla. Uczestnicy poznają prace wykonane w tej technice,
po czym samodzielnie namalują węglem martwą naturę. - Muzeum Stanisława Noakowskiego w
Nieszawie, ul. Mickiewicza 6 Maksymalnie 20 osób

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
we Włocławku

9 maj
godz.10.00

30 maj
godz. 10.00

Dyskusja nad książką ”Dzienniki kołymskie” Jacka Hugo-Badera

29

5 maj
godz. 10.00

12 maj
godz. 10.00

(54)2323625

20 maj
godz. 10.00

31

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
we Włocławku

Chabsko 20
87-800 Włocławek

włocławski

(54)2323625

Być jak Zagajewski. Spotkanie obejmuje: oprowadzenie po wystawie „Rzeźba ceramiczna Stanisława
Zagajewskiego”, projekcję filmu ukazującą sylwetkę artysty oraz warsztaty plastyczne –
tworzenie rzeźb z materiałów recyklingowych w „stylu Zagajewskiego”. - Zbiory Sztuki
we Włocławku, ul. Zamcza 10/12 - maksymalnie 25 osób

32

Muzeum Borów Tucholskich

Podgórna 3, 89-500
Tuchola

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Departament
Spraw Społecznych i Zdrowia Toruń, 29.04.2016

tucholski

Muzealne mury w nocnym świetle sztuki i kultury - historia medycyny w Borach Tucholskich

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie

Sporządził:Artur Żeliszczak

Więcej informacji na temat dostępności kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnością można znaleźć w zakładce „KULTURA
DOSTĘPNA” lub na stronie www.kulturadostepna.pl. Portal powstał w ramach programu Kultura Dostępna z inicjatywy Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2 czerwiec
godz. 10.00

(52 334 21 89

21 maja godz.
19.00-22.00

