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CENTRA KULTURY

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl
Nasze żony, reż. Wojciech Pszoniak, 9.05. (środa), godz. 19.00
Zaskakujący, pełen zwrotów akcji komediodramat, obmyślony na trzech
wirtuozów aktorstwa - Wojciecha Pszoniaka, Jerzego Radziwiłowicza i Wojciecha Malajkata. Opowieść o próbie, przed jaką staje wieloletnia przyjaźń
trzech mężczyzn. Na rozważaniach o trudnych wyborach między moralnością a lojalnością się nie skończy. Bilety: 40, 60, 95, 125 zł dostępne: kasa CKK Jordanki,

adria-art.pl. Rezerwacja tel. 605-555-676. Organizator Impresariat Adria Art.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
11.05. (piątek)
• godz. 10.00 Próba otwarta koncertu TOS Z Wiednia do Rosji
13.05. (niedziela)
• godz. 13.00, 14.00, 15.00 Zwiedzania obiektu z przewodnikiem
• godz. 18.00 Podróż po Europie - koncert
Organizator: Województwo Kujawsko-Pomorskie

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego
w dziale Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39
www.artus.torun.pl
Piotr Bałtroczyk – Mężczyzna z kijowym peselem – kabaret
6.05. (niedziela), godz. 19.00
Konferansjer, satyryk, poeta oraz kabareciarz. Ten wszechstronny mężczyzna pojawi się ze swoim najnowszym programem kabaretowym. Bilety: 70 zł,
65 zł miejsce na balkonie

Grupa Teraz: Pan Pstrąg, czyli pierwsza ryba w kosmosie - spektakl
improwizowany, 9.05. (środa), godz. 19.00
Spektakl składa się z dwóch historii, ale to publiczność wymyśla słowo –
inspirację. Następnie improwizatorzy ruszają w podróż w głąb swojej świadomości, ku światom tworzonym tu i teraz. To, co wydarzy się na scenie,
nigdy nie zostanie powtórzone. Bilety: 15 zł, 10 zł ulgowy
Czwartek z filozofią, 10.05. (czwartek), godz. 18.30
Okazja do przyjrzenia się aktualnym tematom i problemom współczesnego
świata w filozoficznej odsłonie, zdobycia wiedzy o otaczającej rzeczywistości, przekazywanej przez wykładowców z UMK. Wstęp wolny

Lubię gadać z Leonardem – Marcin Styczeń – koncert
20.05. (niedziela), godz. 18.00
Piosenki Leonarda Cohena uwodzą gracją i poetyką, warto więc oddać się temu klimatowi. Usłyszymy utwory kanadyjskiego barda z jego
trzech ostatnich albumów w wykonaniu i w tłumaczeniach Marcina
Stycznia. Nie zabraknie takich przebojów, jak „Dance Me to the End
of Love” czy „Hallelujah”. Koncert promuje album, który ukazał się
w pierwszą rocznicę śmierci Leonarda Cohena. Bilety: 35 zł, 30 zł ulgowy
Zwiedzanie Dworu Artusa, 22.05. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 10 zł, 5 zł ulgowy

Stand-up Skład, 23.05. (środa), godz. 19.00
Grupa znajomych, którzy lubią bawić siebie i innych. Zobaczymy przekrojowy zbiór współczesnego stand-upu, młody i młodniejący, pewnie
wchodzący na scenę i rozumiejący zasady gry. Imprezę poprowadzi
duet konferansjerów. Bartosz Zalewski i Jasiek Borkowski stworzą wyjątkową atmosferę wieczoru. Ich świat jest dla koneserów wybornego
żartu, suto zakrapianego abstrakcją i uroczą paranoją.
Bilety: 50/60 zł (tylko na www.kupbilecik.pl). Organizator: Agencja Artystyczna Powsinoga

Dzień Matki – Chłopcy kontra Basia – koncert
24.05. (czwartek), godz. 19.00
Dla wszystkich Mam z okazji ich święta zagra zespół, który dokonuje
niezwykłych muzycznych fuzji z pogranicza jazzu i folku. Grupa bawi
się muzyczną stylistyką, wykorzystując motywy ludowe i ubierając je
we współczesne brzmienia. Wykonują autorską muzykę powstałą z inspiracji dawnymi tekstami, pieśniami, muzyką świata. Ich dotychczasowe płyty zostały entuzjastycznie przyjęte przez słuchaczy i krytykę
oraz nominowane do nagrody muzycznej Fryderyk. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy
Festiwal Muzykofilia. Edycja II: natura dźwięku, 25.05. (pt), godz. 19.00
Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy. Szczegóły w dziale Inni organizatorzy

Świat i okolice – Karpaty Ukraińskie, 30.05. (środa), godz. 18.30
Adventure Group Crex to entuzjaści wypadów terenowych. Zaczynali
od mikrowypraw po naszym regionie, a teraz mają za sobą sporo przygód. Opowiedzą o swojej wędrówce po Karpatach Ukraińskich. Zobaczymy, jak wyglądała ich przeprawa przez masyw Czarnohory i pasmo
Świdowca latem i zimą. Tradycyjnie nie zabraknie zdjęć.
Bilety: 4 zł. Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni – wstęp wolny

Galeria Artusa

Magdalena Solich i Magdalena Klimkiewicz – malarstwo, do 7.05.
Wystawa dwóch artystek związanych z Toruniem przeniesie zwiedzających w nierealny świat kolorów i abstrakcji. To młode absolwentki malarstwa na UMK i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Każda ma już
na koncie udział w kilku wystawach zbiorowych, jak i indywidualnych.
Targi Młodej Sztuki, 12.05. (sobota), godz. 11.30-18.30
Przegląd twórczości artystycznej województwa kujawsko-pomorskiego. Jego cel to prezentacja dzieł autorów indywidualnych bądź tworzących w grupach – w szczególności młodych artystów wizualnych.

Podczas pierwszego dnia Targów występy artystyczne i wykład.
Wstęp wolny. Organizator: Fundacja Pinata
Architektura i pejzaż Florencji, 15.05. (wtorek), godz. 12.00, do 3.06.
Wystawa prezentuje prace czwórki studentów Wydziału Sztuk Pięknych
UMK – Michała Błędowskiego, Dominiki Grzymskiej, Piotra Ogorzały,
Marzeny Wilk. Studiują pod opieką prof. Mieczysława Ziomka i prof.
Michała Trägera. Wystawa przenosi nas do malowniczej Florencji, gdzie
studenci wykonali szkice akwarelowe i rysunkowe dotyczące pejzażu
i architektury Toskanii.
Na wystawy wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 oraz
podczas imprez

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI „OD NOWA”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl
Klub Od Nowa
Spotkanie z Maciejem Koprowiczem promujące książkę „The Smiths.
Piosenki o twoim życiu”, 8.05. (wtorek), godz. 20.00
Pierwsza nieoficjalna biografia tej alternatywnej grupy napisana w Polsce. Dziennikarz przybliży słuchaczom The Smiths i ich wpływ na popkulturę światową i polską oraz opowie, jak w zaledwie pięć lat zmienili scenę muzyczną. Maciej Koprowicz to dziennikarz z wykształcenia, zawodu
i zamiłowania, obecnie redaktor online działu Muzyka w serwisie Antyradio.pl. W przeszłości współpracował z toruńskimi i regionalnymi mediami, jest współzałożycielem działającego w Toruniu portalu studenckiego
SpodKopca.pl. Pasjonat muzyki rockowej i alternatywnej, ma w dorobku wiele wywiadów ze znanymi polskimi i zagranicznymi muzykami.
„The Smiths. Piosenki o twoim życiu” to jego książkowy debiut. Wstęp wolny
Koncert Wille and the Bandits, 9.05. (środa), godz. 20.00
Charyzmatyczne trio młodych brytyjskich muzyków, którzy na Wyspach
odnoszą triumfy. Grupa jest znana z tworzenia dźwięków wielkich, przestrzennych, rozwijających się z hipnotycznego groove`u w kierunku
ciężkiego rocka. Muzycy używają do tego celu bardzo ciekawego instrumentarium: gitar akustycznych, 6-strunowego basu, basu podwójnego,
etnicznej perkusji i perkusjonaliów. Bilety: 20 zł
XXX-lecie Reaktywacji NZS, 12.05 (sobota), godz. 18.00
19. Majowy Buum Poetycki
Prezentacja i konfrontacja niezależnych poetów, magazynów literackich
oraz związanych z nimi twórców z całego kraju.
14.05. (poniedziałek)
• godz. 20.00 Wystawa malarstwa Tomasza Cebo „Wymarz mi wolną
przestrzeń”
• godz. 20.30 Wielki Buumowy Slam Poetycki
Slam to poetycka interakcja na linii scena - widownia. Tutaj publiczność
pełni rolę zacnego i niesfornego jury. Można więc śmiać się, pokrzykiwać, bić brawo, gwizdać, buczeć, dogadywać, itd.
15.05. (wtorek)
• godz. 19.00 Film Wieża. Jasny dzień, reż. Jagoda Szelc, Polska 2018.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostali

• godz. 20.15 Prezentacje poezji: Małgorzata Lebda, Anna Fiałkowska,
Joanna Lech, Roman Honet

• godz. 21.15 Koncert: Dylan.pl – piosenki Boba Dylana w wykonaniu zespołu Filipa Łobodzińskiego Bilety: 10 zł
16.05. (środa)
• godz. 20.00 Dyskusja: Współczesne strategie działań wydawnictw literackich – spotkanie z Arturem Bursztą
• Prezentacje poetyckie: Jacek Podsiadło, Uta Przyboś, Paweł Tański, Ewa
Sonnenberg
• Koncert/performance: Andrzej Stasiuk i Mikołaj Trzaska Bilety: 10 zł
Juwenalia 2018, 17-19.05. (czwartek-sobota), godz. 21.00
W tym roku przeniesiemy się w przyszłość, czyli bawimy się w klimacie
Futuraliów! Wstęp wolny, wejście dla pracowników UMK, studentów i absolwentów także innych uczelni.
Świat Od Nowa: Izrael wychodzi z cienia. Wielka intryga Trumpa
22.05. (wtorek), godz. 20.00
Gościem będzie Jarosław Kociszewski – dziennikarz Wirtualnej Polski,
wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie, publicysta i komentator
spraw międzynarodowych. Wstęp wolny
Wieczór podróżnika: Kenia. Historia pewnego reportażu
23.05. (środa), godz. 20.00
Gościem tym razem będzie dziennikarka Polskiego Radia, reportażystka,
laureatka nagrody Grand Press za reportaż radiowy 2017 – Agata Kasprolewicz. Opowie o swojej wyprawie do Kenii, gdzie miała okazję popełnić
jeden ze swych reportaży. Wstęp wolny
Koncertowa Fala: Jemiayka, 24.05. (czwartek), godz. 20.00
Kapela z Torunia, w obecnym składzie działająca od 2016. Niektórzy
klasyfikują ich muzykę jako roots reggae, natomiast zdaniem członków
zespołu wartością ich muzyki są teksty i specyficzne poczucie humoru.
Transmisja live z koncertu na stronie sfera.umk.pl/gracz Wstęp wolny
Dzień Wydziału Nauk o Ziemi, 25.05. (piątek), godz. 20.00
Spektakl Japonistyki UMK: Urashimatarou, 26.05. (sob.), godz. 19.00
Coroczny spektakl studentów Zakładu Japonistyki UMK podsumowujący
rok nauki oraz przedstawiający poczynione postępy. Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk

Cudowny chłopak, reż. Stephen Chbosky, Hongkong/USA 2018
7.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Happy end, reż. Michael Haneke, Austria/Francja/Niemcy 2018
8.05. (wtorek), godz. 19.00
Objazdowa Etiuda & Anima, 10-11.05 (czwartek-piątek), godz. 18.00
Po raz kolejny nagrodzone i wyróżnione podczas festiwalu filmy objeżdżają Polskę. Tym razem impreza odbyła się z nowym konkursem animacji
polskiej – Anima.Pl. Tym samym program poszerzył się o najnowsze polskie produkcje. Ponadto zobaczą Państwo, jak kręci się filmy w szkołach
filmowych m. in. w Holandii, Kirgistanie czy Izraelu. W zestawach animacji
jest nominowana do tegorocznego Oskara „Negative Space/Przestrzeń
Negatywna”, reż. Max Porter, Ru Kuwahata czy najgłośniejsze nazwiska
takie jak Koji Yamamura z Japonii i jego film o potworach, a także wspomnienia Dennisa Tupicoffa z Australii. Będą historie o trudnej miłości,
sposobach na wyładowanie agresji, miłości do kina czy przecinaniu więzi.
Wstęp wolny!

Majowy Buum Poetycki: Wieża. Jasny dzień, reż. Jagoda Szelc, Polska
2018, 15.05. (wtorek), godz. 19.00
Nigdy cię tu nie było, reż. Lynne Ramsay, Francja/USA/Wielka Brytania
2018, 21.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Czerwona jaskółka, reż. Francis Lawrence, USA 2018

22.05. (wtorek), godz. 19.00
Twarz, reż. Małgorzata Szumowska, Polska 2018
28.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Ja, Tonya, reż. Craig Gillespie, USA 2018
29.05. (wtorek), godz. 19:00
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011

Akacja artystyczna „Od Nowa” - projekt studentek Alicji Banach oraz
Justyny Pazdykiewicz, do 21.05.
Do akcji artystki zaprosiły mieszkańców Torunia, przyjmując od nich różnego rodzaju przedmioty - od blatów stołów po dziecięce kaloszki. „Naszym zadaniem było przetworzenie tych przedmiotów, nadając im nowe
formy, funkcje, życie". Artystki ukończyły Liceum Plastyczne w Malborku
i rozpoczęły studia na UMK. Obecnie są na piątym roku Edukacji Artystycznej.
Wystawa fotografii – projekt Bezobliczalni
23.05. (środa), godz. 18.00, do 8.06.
Projekt opiera się na działaniach mających na celu propagowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Symbolem projektu jest białe płótno,
a wszystkie działania, które podejmują artyści, bazują na fotografiach
z jego użyciem. Uczestnicy zasłaniają twarz białym płótnem na znak podjęcia debaty społecznej na temat równości i tolerancji. Poruszają kwestie
aspektu twarzy, jej postrzegania jako odbicia naszej osobowości oraz
tożsamości. Działania podejmowane w projekcie mają na celu zwrócenie
uwagi na takie problemy jak wszelkie oblicza dyskryminacji wynikające z odmienności każdego człowieka w konfrontacji z otoczeniem oraz
przejawy fobii wobec nich. Projekt w swych założeniach porusza również
problem utraty własnego ja, wynikającego z presji społecznej.

Galeria Dworzec Zachodni

Taniec Butoh – Fotografie, do 11.05.
Tancerka butoh TO-EN w obiektywach Pawła Maciaka, Małgorzaty Taraszkiewicz, Martina Gustavssona, Macieja Grochali, Natalii Osuch, Dawida Linkowskiego i Andrzeja Grzelaka
Wystawa rysunku Angeli Brisnovali - Akty
25.05. (piątek), godz. 16.00, do 1.06.
Rysunki powstały zimą roku 2015 oraz 2016 w Nowym Jorku, gdzie Angela Brisnovali mieszkała i studiowała. W Pratt Institute Brooklyn New York
zrobiła licencjat z malarstwa i historii sztuki, a następnie uzyskała tytuł
magistra sztuki na interdyscyplinarnym wydziale mediów w Hunter Collage Uniwesytetu w Nowym Jorku. Zanim zamieszkała na wyspie Syros
(Grecja), prace swoje prezentowała na licznych wystawach. Obecnie na
Uniwersytecie Egejskim w Szkole Nauk Ścisłych na Wydziale Projektowania Produktów i Systemów prowadzi zajęcia z rysunku, zastosowania
koloru, sztuki 3d/designu oraz sztuki opartej na czasie. W wystawianych
pracach artystka ukazuje, w jaki sposób emocje człowieka znajdują swoje odbicie w jego ciele.
Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: 19.00-22.00
Wstęp wolny

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Chory na Sukces - spektakl kabaretowy, 9.05. (środa), godz. 19.00
Zabawna próba ukazania postaci celebryty, którego na zmianę grają
Krzysztof Ibisz i Michał Wiśniewski. Chcą wyjść naprzeciw plotkom i próbom ośmieszenia – jak twierdzą niektórzy – ich narcystycznej osobowości. W tym celu tworzą na scenie postać zarozumiałego i przekonanego
o swej wielkości bufona, po to żeby dać dowód na posiadany do siebie
dystans i zdyskontować to, co się o nich niesłusznie mówi. Pomagają im
w tym czołowi polscy artyści kabaretowi: Mikołaj Cieślak (Kabaret Moralnego Niepokoju), Krzysztof Hanke (słynny Bercik, lider śląskiego kabaretu
Rak), Piotr Pręgowski (Ranczo) i Tadeusz Ross (Zulu Gula i nie tylko). Usłyszymy też piosenki, które świetnie się wpisują w otaczającą nas rzeczywistość i dotykają spraw, które są nam wszystkim bliskie. Bilety: 60-80 zł

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN WIEDZY”
ul. Władysława Łokietka 5, tel. 56 690-49-90
mlynwiedzy.org.pl
Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Panoramy żaglowców, Statek piracki na wystawie Rzeka, Kalejdoskop - przewrotne oko, Poruszyć wyobraźnię

To ja! Matematyka, 10.05.-8.12.
Na matematyczną wystawę, która przyjedzie z Mathematikum, składa
się 20 interaktywnych eksponatów. Ekspozycja nawiązuje do zagadnień
matematycznych związanych z pojęciem figur płaskich i brył. Wśród eksponatów znajdują się także stanowiska dotyczące statystyki czy kombinatoryki. Z ekspozycji mogą korzystać zwiedzający niezależnie od wieku.
Dla najmłodszych przygotowane będą stanowiska z bańkami, puzzlami
i rożnego typu matematycznymi łamigłówkami. Mathematikum jest pierwszym na świecie matematycznym centrum nauki działającym w niemieckim Giessen.
Centrum czynne: wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (I tura: 9.00-12.00, II tura: 12.00-15.00)
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00
Wyjątki w godzinach otwarcia: 1-4.05. Centrum jest dostępne w godz. 11.00-17.00
31.05. Centrum nieczynne
Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 13 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 14 zł/60 min + 17 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 17 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone
4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 17 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 10 zł

Warsztaty:

Przedszkole:
Cyrkowe ABC, wtorki, godz. 9.00-11.00 (3-4 lata i 5-6 lat)
Mali architekci - szlakiem zabytków z Torunia, środy, godz. godz. 9.00-11.00
Odkrywamy planetę, czwartki, godz. 9.00-11.00
(3-4 lata i 5-6 lat)
Mały naukowiec, piątki, godz. godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Szkoła podstawowa:
Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku o godz. 9.00 i 11.00.
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.0012.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7

Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00,
a także we wtorki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00, kl. 7-8 i w czwartki
w godz. 9.00-12.00 , kl. 1-6
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Warsztaty:
Fabryka w komórce, wtorki, dla uczniów kl. 1-7
Jak pracują nasze kości?, środy, dla uczniów kl. 1-7
Czy mydło wszystko umyje?, czwartki
Pracownia biologiczna:
Glebowe zwierzaki (60 min., kl. 4-7)
Fotosynteza bez tajemnic (120 min., kl. 7)
Enzymy w jedzeniu (120 min., kl. 7)
Pracownia fizyczna:
Badacze głębin (60 min., kl. 4-7)
Archiwum kryminalne (120 min., kl. 7)
Pracownia multimedialna:
Algorytmy dla najmłodszych, wtorki (kl. 1-3)
Świat algorytmów dla trochę starszych, czwartki (kl. 4-7)
Optyczna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop”
Gimnazjum
Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.0012.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00,
a także we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Pracownie i warsztaty j.w.
Szkoła ponadgimnazjalna
Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Warsztaty j.w.
Pracownia biologiczna: Fotosynteza bez tajemnic (120 min.), Enzymy w jedzeniu (120 min.)
Pracownia fizyczna: Archiwum kryminalne (120 min.)
Ścieżka zwiedzania j.w.

CENTRUM KULTURY „ZAMEK KRZYŻACKI”
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-08-89
www.ckzamek.torun.pl
Festyn historyczny: Majówka rycerska – Wspólna historia Czech i Polski
– rok 1410
Tematem przewodnim będzie wrzesień 1410, czas po bitwie pod Grunwaldem. Pokazana zostanie tragiczna historia dowódcy czeskich wojsk Jana
Sokoła z Lambreka, który dowodził czwartą chorągwią św. Jerzego złożoną
z najemników czeskich przy boku Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem. Król Jagiełło 27 września 1410 roku zaprosił Jana Sokoła na ucztę
do domu jednego z toruńskich mieszczan. Mieszczanie podali Janowi zatrutą ryb, w wyniku czego następnego dnia zmarł. O zabójstwo podejrzewano
polskich panów zazdrosnych o wpływ Jana Sokoła na króla.
1.05. (wtorek)
• godz. 10.00-18.00 Jarmark regionalny – prezentacja stoisk
• godz. 15.00-19.00 Pokazy walk rycerskich w inscenizacjach historycznych
- pokaz turnieju rycerskiego, przybycie czeskich wojsk do Torunia 1410,
rozwiązanie sporu w obozie czeskim. Zabawy plebejskie z warsztatami tańca dawnego. Turnieje średniowieczne dla mieszkańców i turystów
2.05. (środa)
• godz. 10.00-18.00 Jarmark regionalny - pokazy rzemieślnicze
• godz. 15.00-18.00 Inscenizacje historyczne - wspólna historia Polski
i Czech 1410 r, turniej rycerski, rozwiązywanie sporów w obozie czeskim,
turnieje średniowieczne dla mieszkańców Torunia i turystów

• godz. 22.00-23:00 Nocny pokaz walk rycerskich z ogniem. Miejsce:
Rynek Staromiejski
3.05. (czwartek)
• godz. 10.00-18.00 Jarmark regionalny
• godz. 12.00-14.00 Inscenizacje historyczne z pokazami walk: pokazy
walk rycerskich, turniej rycerski na cześć Jana Sokola z Lamberk
• godz. 15.00-16.00 Uroczyste zakończenie majówki – parada historyczna ulicami starego miasta z Pocztem Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – turniej konny z pokazem jazdy
dżigitowej w fosie zamkowej. Miejsce: Rynek Staromiejski, fosa zachodnia
Wstęp wolny

Teatr Historyczny: Noc w zakonie czyli bitwa w dormitorium
12.05. (sobota), godz. 21.00
Przypomnienie pewnej historii, która wydarzyła się w końcu 1410 r.
Spektakl opowie o zamordowaniu na zamku toruńskim namiestnika
Władysława Jagiełły, kasztelana nakielskiego Wincentego z Granowa.
Po klęsce grunwaldzkiej zamek toruński przeszedł w ręce polskie i aż do
pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 pozostawał we władaniu króla
polskiego. Wincenty z Granowa, pełniący funkcję głównodowodzącego
zamkiem, został w 1410 roku zdradziecko otruty. Nikt nigdy nie poznał
sprawców tego morderstwa, ale wszelkie poszlaki wskazują, że byli to
bracia zakonni...I właśnie tę tragedię przybliży pierwszy z dwóch spektakli historycznych, które zostaną przedstawiane na ruinach przez Centrum Kultury Zamek Krzyżacki. Uczestnicy tego przedstawienia zostaną
wprowadzeni w nastrój średniowiecznej epoki za pomocą niezwykłej
aranżacji bazującej na świetle pochodni, kaganków, świec. Nie zabraknie walk rycerskich oraz efektów specjalnych. Scenariusz Piotr Pietrucki
Wstęp: 5 zł

Dni Hanzy – Rodzinny piknik historyczny
20.05. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Toruń jest członkiem Nowej Hanzy – międzynarodowego stowarzyszenia założonego w 1980 roku w holenderskim mieście Zwolle. Stowarzyszenie to nawiązuje do tradycji średniowiecznego związku Miast Hanzeatyckich. Organizacja stawia sobie za cel promowanie turystyki i handlu
w miastach członkowskich.
Program:
• godz. 15.30, 16.30 legendowe zwiedzanie zamku z przewodnikiem
turniej strzelania z łuku
turniej rzutu nożem średniowiecznym
• godz. 16.00, 16.45 pokaz bicia monety
• godz. 17.00 rodzinne podchody historyczne
sesja zdjęciowa w strojach z epoki
Wstęp wolny
Dzień Matki i Dzień Dziecka – festyn rodzinny, 26.05. (sob.), godz.
15.00-18.00
rodzinne rozgrywki sportowe: turniej strzelania z łuku, turniej rzutu nożem, warsztaty tańca dawnego; podchody historyczne; rodzinne sesja
zdjęciowa w strojach z epoki; turniej konny „O Uśmiech Mamy”
Wstęp wolny

Jarmark regionalny zdrowej żywności
26-27.05. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00 Wstęp wolny

D

DOMY KULTURY

DOM MUZ
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81, www.dommuz.pl
Galeria Muz
Plus – grafiki Piotra Pasiewicza, do 11.05.
Artysta wykreował świat kształtów i materii, w którym prym wiodą nieograniczona niczym wyobraźnia oraz wewnętrzna potrzeba tworzenia
nieznanych form i bytów. „Plus” sugeruje wartość dodaną prac, odnosi
się do wszystkich emocji i wrażeń zaklętych w prezentowanych czarno-białych grafikach. Urodzony w Łodzi w 1979 r. ukończył z wyróżnieniem
studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2013. W latach 2011/2012 rozwijał twórczość w zakresie grafiki
warsztatowej, rysunku, malarstwa, performance, wideoartu i krótkich
form filmowych.
Pracownia Serigrafii Wydziału Sztuk Pięknych UMK - Grafika 09
18.05. (piątek), godz. 18.00, do 15.06.
Pracownia skupia ośmioro studentów studiów magisterskich na kierunku Grafika oraz doktoranta z Zakresu Sztuk Pięknych. Prowadzącymi są
prof. Mirosław Pawłowski i dr hab. Agata Dworzak-Subocz. Obok grafik
zrealizowanych techniką serigrafii zaprezentowane będą prace z innych
dziedzin grafiki m.in. fotografii. Uczestnicy wystawy: Barbara Chmara,
Natalia Dusza, Przemysław Hoff, Natalia Kipczak, Martyna Makowska,
Milena Spychała, Natalia Wojciechowska, Marta Zatylny, mgr Piotr Czyż

FotoGaleria

Światłogra – wystawa fotografii koncertowej Sławomira Krajewskiego
10.05. (czwartek), godz. 18.00, do 08.06.
Sławomir Krajewski - Laureat nagrody Grad Prix Grudziądz Foto 2012.
Od kilku lat członek jury tegoż konkursu. Absolwent wielu warsztatów
i szkoleń z zakresu fotografii. Na swoim koncie ma wystawy autorskie
i zbiorowe, publikacje w wydawnictwach prasowych, poradnikach oraz
kalendarzach. Reportażysta wydarzeń kulturalnychi innych uroczystości. Jego pasją jest muzyka i fotografia koncertowa.
Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Koncert Tomka Olesińskiego, 13.05. (niedziela), godz. 18.00
Tomek Olesiński w ubiegłym roku wydał swoją pierwszą płytę „Wszystko
się zmienia”. Jest bardem. Śpiewa o sobie, swoich marzeniach, lękach,
o samotności, o łzach szczęścia, o kobietach swego życia. Zapraszamy
na wspólne granie, a także rozmowę po. Wstęp: 25 zł
Koncert Magda Nie Lubi Metronomu, 18.05. (piątek), godz. 19.00
Koncert muzyki zachodnioafrykańskiej. Skład zespołu: Agata Nawrocka - kenkenim, Ewa Piątek – sangban, Magda Wojtkowiak – dununba,
Paweł Piątek - djembe, krin, djabara, Zenon Szurpita- djembe. Wstęp wolny
Dzień Sąsiada na Podmurnej, 25.05. (piątek), godz. 17.00
W programie działania animacyjne z udziałem studentów kulturoznawstwa w ogródku. Imprezą towarzyszącą będzie wieczorny koncert zespołu

Baader Meinhof Brigade. Impreza w ramach obchodów Europejskiego
Dnia Sąsiada. Współorganizator: Koniec Świata. Wstęp wolny
Koncert Baader Meinhof Brigade, 25.05. (piątek), godz. 19.00
Zespół grający punk rocka w latach 80., założony przez muzyków grających wcześniej w podziemnych zespołach. Od początku był inspiratorem
wielu akcji oraz koncertów protestacyjnych w intencji zniesienia cenzury
w PRL-u. Jednym z przejawów tej działalności był spektakularny koncert
protestacyjny, jaki zespół zorganizował wraz z Federacją Anarchistyczną
w budynku byłej PZPR, mający na celu przejęcie tego budynku na centrum kultury niezależnej. Wstęp: 10 zł
Sobota rękodzieła – dekoracyjny wianek na drzwi
26.05. (sobota), godz. 10.00
Warsztaty rękodzieła dedykowane mamom i córkom. W czasie zajęć wykonamy techniką szydełkową z użyciem elementów technicznych dekoracyjne wieńce na drzwi. Prowadząca: Elżbieta Chrulska.
Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl. Mama i córka: 15 zł; Babcia, mama i córka: 20 zł

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Wystawy:
Spring Princesses / Wiosenne Księżniczki, do 15.05.
Druga odsłona projektu fotograficznego „Kobieta. Cztery pory roku”. Autorka celowo do współpracy w projekcie zaprosiła osoby spoza świata
mody, kobiety nie zajmujące się modelingiem, dziewczyny i kobiety, które spotykamy na co dzień. Laura Trawińska – z wykształcenia socjolog,
doktorantka na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień współpracuje z Gazetą Wyborczą jako
fotoreporterka.
Ciem – Artbooki oraz artystyczne lampy
25.05. (piątek), godz. 18.00, do 10.06.
Wystawa stworzona przez studentów trzeciego roku sztuki mediów
i edukacji wizualnej. W ramach pracowni intermedialnej powstały spersonalizowane lampy oraz książki artystyczne. Zarówno światło rzeczywiste, jak i metafizyczne jest punktem wyjściowym dla tytułowych ciem.
Wstęp wolny

Wydarzenia:
Majowe nastroje piknikowe, 1.05. (wtorek), godz. 16.00
Warsztaty ozdabiania zastaw piknikowych, w programie: projektowanie
wzorów na serwety oraz propozycje zabaw plenerowych (dla chętnych).
Wstęp wolny

Poranek teatralny: Teatr Frajda - Tajemnicza sprawa w Zapachowie
12.05. (sobota), godz. 11.00
W Zapachowie Radocha i Frajdek codziennie mają co sprzątać. A kto to
lubi?! W dodatku ciągle czuć niemiłą woń.... Zobaczcie sami, czy rozwiążą
ten problem. Czy nowi sąsiedzi - Śmieciula i Brudzioch bardziej przeszkodzą, czy pomogą? Po spektaklu warsztatowa niespodzianka. Wstęp: 10 zł
Rodzinne warsztaty ceramiczne, 12, 26.05. (sobota), godz. 11.00
Będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu oraz przyjrzeć
się całemu procesowi powstawania ceramiki. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Wstęp: 20 zł
Wokół sztuki – prezent dla mamy, 17.05. (czwartek) godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych, podczas których wykonamy
różnego rodzaju biżuterię dla mam. Dla grup zorganizowanych.
Zapisy: 56 66-44-912. Wstęp: 10 zł

Kreatywna Inspiratornia – warsztaty recyklingowe II
23.05. (środa), godz. 8.00
Młodzież szkolna z przyniesionych przez siebie butelek po napojach
przygotuje ciekawe wazoniki i kwietniki, w których posadzimy sadzonki
kwiatów. Dla grup zorganizowanych. Zapisy: 56 66-44-912.Wstęp 5 zł
XX-lecie Teatru Amorficznego, 23.05. (środa), godz. 19.00
Prezentacja wybranych zdjęć z dorobku Teatru. Zostanie także zaprezentowana część etiud z tego sezonu oraz jeden monodram. Teatr Amorficzny przez dwadzieścia lat tworzyli licealiści i studenci. Od dwóch lat
istnieje podział na grupę młodszą (dzieci od lat 7) oraz na grupę starszą
(studenci i osoby już pracujące). Teatr ma na swoim koncie 19 premier.
Założyła go i prowadzi Joanna Łagan. Wstęp wolny
Dzień sąsiada na Podgórzu, 30.05. (środa), godz. 17.00
Gry i zabawy oraz działania plastyczne dla dzieci w parku przy Domu
Muz. Będziemy malowali kamieniczki, bawili się chustą Klanzy i tunelami, puszczali bańki i skręcali balony. Przygotowane będą także mini
konkursy ze słodkimi nagrodami. Przewidziane są także warsztaty dla
dorosłych. Impreza w ramach obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56

Popołudnie z planszówkami, 8.05. (wtorek), godz. 15.30
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. Na zakończenie poczęstunek. Wstęp wolny
Po linii najmniejszego oporu – warsztaty językowe
15.04. (wtorek), godz. 16.15
Warsztaty językowe dla dzieci, podczas których uczestnicy w formie gier
i zabaw dowiedzą się, jakich wyrażeń należy stanowczo unikać, jak poprawnie formułować znane powiedzenia. Wstęp wolny
Kobieca Manufaktura – ziołowe doniczki, 22.05. (wtorek), godz. 17.30
Wykonamy doniczki ozdobione techniką decoupage z materiałów z recyklingu, a następnie zasadzimy w nich zioła. Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp: 15 zł
Dzień Sąsiada na Rudaku, 31.05. (czwartek), godz. 14.00
W programie: warsztaty kulinarne pieczenia gofrów i robienia sałatki
owocowej, zabawy z kolorową chustą, animacje dla dzieci, warsztaty
plastyczne, gry i konkursy. Impreza w ramach obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada.

Wstęp wolny

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77
www.mdktorun.pl
Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
11.05. (piątek), godz. 11.00
Integracyjne prezentacje artystyczne zespołów MDK oraz uczniów z toruńskich szkół. Wydarzeniu towarzyszy wystawa plastyczna dzieci i młodzieży. Wstęp wolny
Scena Młodych Studio P – Sprawa Dżosza, 12.05. (sob.), godz. 18.00
Spektakl na motywach utworu Williama Mastrosimone. Szkolna tragedia
o nastoletnim mordercy, który nie odróżniał świata wirtualnego od rzeczywistości. Pięcioma kulami zabił setki ludzi. Opracowanie muzyczne
Igor Nowicki, reżyseria Lucyna Sowińska
III Forum Edukacji Pozaszkolnej: Tańce ludowe dla dzieci
16.05. (środa), godz. 17.00

Zapraszamy nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. W programie: część teoretyczna i praktyczna: warsztaty folklorystyczne.
Zapisy i informacje na www.mdktorun.pl

Finał 34. Konkursu Recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”
18.05. (piątek), godz. 18.00
Imprezę uświetni występ zespołu Scena Młodych Studio P.
Uczta teatralna T. R. Bezimienni, 18.05. (piątek), godz. 18.00
Spektakl poetycko-muzyczny aktorów Teatru R. Bezimienni, którzy prezentowali swoje umiejętności podczas konkursów zarówno recytatorskich jak i wokalnych na poziomie miejskim, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska
Wystawa pracowni Archipelag Twórczości, 23.05. (środa)
Galeria Młoda. Wystawa podsumowująca całoroczną pracę dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat uczestniczących na zajęciach pracowni Archipelag Twórczości prowadzoną przez Paulinę Gołoś.
II Konkurs Piosenki Dziecięcej „Trzy Cztery. Śpiewajmy!”
24.05. (czwartek), godz. 9.30
Najmłodsi toruńscy wokaliści w wieku 4-9 lat zaprezentują się podczas
2. edycji konkursu. Piosenki z repertuaru dziecięcego wykonają soliści
i zespoły wokalne. Zgłoszenia do 15.05. na adres e.ciechanowska@mdktorun.pl
Biały Dmuchawiec - spektakl Teatru R. Bezimienni
25.05. (piątek), godz. 19.00
Spektakl Mateusza Pakuły. Tym razem opowiemy historię dwójki studentów, którzy prowadzą prywatne śledztwo dotyczące zabójstwa wiejskiego podrywacza przez młodą dziewczynę. Reż. Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska, muz. Zuzanna Wiśniewska
Big Band Pod Dyrekcją – Jubileusz zespołu, 30.05. (środa), godz. 19.00
Koncert z okazji 5-lecia zespołu pod kierunkiem Igora Nowickiego.
W programie muzyka swingowa, filmowa, oraz funky. Wstęp wolny
MDK zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowym festiwalu
Piosenki „Na Językach”. Wszelkie informacje na www

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7
tel. 56 622-39-50, www.domharcerza.torun.pl
Motyle latają nad głową, od 1.05.
Wystawa kompozycji malarskich uczestników zajęć „Elementarz Plastyczny”. Są to prace ilustrujące wydarzenia fantastyczne na podstawie
tekstów wymyślonych przez uczniów i powstających w wyniku zastosowania zasady przypadku, umożliwiającej operowanie analogią, przeskokiem myślowym oraz nieoczekiwanym zbitkiem wyrazów i zdań
Święto Flagi pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”
2.05. (środa), godz. 14.00
M.in. warsztaty plastyczne i muzyczne, występ zespołu Puenta, atelier
fotograficzne, malowanie twarzy, szachy Miejsce: Rynek Staromiejski
Otwarty Turniej Szachowy, 12.05. (sobota), godz. 10.00-14.30
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2017/18
Występy zespołów taneczno-muzycznych
19.05. (sobota), godz. 15.00-16.00
Dźwiękoludki, Puenta, Hulaj-Noga, Fun-Key Group oraz Paradans wystąpią podczas Święta Ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi Miejsce: ul. Szeroka

I Miejski Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Muzyczna Tęcza”
18.05. (piątek), godz. 10.00 - przesłuchania
25.05. (piątek), godz. 10.00 - finał

Konkurs adresowany do dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Więcej informacji: 56 622-39-50

Artystyczne Warsztaty Rodzinne z Mamą
19.05. (sobota), godz. 12.00-14.00

Warsztaty artystyczne dla dzieci i ich mam. Zapisy: 56 622-39-50

Występy zespołów OPPDH podczas Festynu Rodzinnego na Rudaku
19.05. (sobota) Miejsce: boisko SP 17
Koncert zespołu wokalnego Mały Broadway z okazji Dnia Mamy i Taty
23.05. (środa), godz. 17.00 Wesołe piosenki familijne w wykonaniu najmłodszych
III Toruński Otwarty Turniej Szachów Bieganych
27.05. (niedziela), godz. 10.00-14.30 Miejsce: Piernikowe Miasteczko

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55, www.woak.torun.pl
Konsultacje fotograficzne, 11, 25.05. (piątek), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński
Wstęp wolny
KATAR Film, 12.05. (wtorek), godz. 15.30
Projekcje finałowe konkursu filmowego organizowanego w ramach XXVII
Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu, czyli najlepsze filmy i wideoklipy zrealizowane w regionie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Pokaz specjalny: Circus Maximus Bartka Kulasa.

Warsztaty:

12.05. Fim dokumentalny. Zajęcia prowadzi Maciej Cuske, informacje dot. zgłoszeń na www
12-13.05. Pedagogika cyrku dziecięcego. Cykl warsztatów dla animatorów. (II spotkanie – akrobatyka i taniec, zajęcia prowadzi Ewa Ruszkowska oraz klaunadam pantomima i reżyseria widowiska cyrkowego, zajęcia prowadzi Mieczysław Giedrojć), informacje na www

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych

9-11.05. Warsztaty teatralne Moje drogi (zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska) oraz audycja
z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną W głosie siła.
23-25.05. Warsztaty fotograficzne - Fotografia to malowanie światłem (zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński) oraz lekcja muzealna w Muzeum Etnograficznym - Ene, due, rike, fake. Warsztaty
dawnych zabaw i tworzenia zabawek
26-27.05. Improwizacja teatralna. Zajęcia prowadzi Katarzyna Chmara, cena: 150 zł, zgłoszenia
do 18.05.
*****
Trwają XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. W tym roku odbywają się one w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru. Do 5.05. przyjmowane są prace
na konkurs fotograficzny pod hasłem Fotofikcje. Twórcy amatorsko uprawiający fotografię artystyczną zainteresowani udziałem w konkursie nadsyłają do 10 zdjęć, które mogą (ale nie muszą)
tworzyć zestaw – cykl lub maksymalnie 5 fotokastów (z dźwiękiem lub bez). Regulamin Konfrontacji oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie www

TOS

Miejsce: Kino Centrum w CSW. Wstęp wolny

Wybitne postacie z historii fotografii
16.05. (środa), godz. 17.00
Robert Doisneau – Ojciec fotografii humanistycznej – wykład Stanisława
Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny
Memento - otwarcie wystawy, 17.05. (czwartek), godz. 17.00
Prezentacja prac podopiecznych Pracowni Rozwijania Twórczości Osób
Niepełnosprawnych. Ekspozycja jest częścią VII Międzynarodowych Intermedialnych Spotkań Studentów giARTino. Wstęp wolny
Laboratorium Kontaktu
• 18.05. (piątek) Maszyna do kontaktowania
Instalacja na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1. Realizacja: uczestnicy
warsztatów
• 19.05. (sobota) Łącznik, skwer przed Teatrem im. Wilama Horzycy, Plac
Teatralny 1
• 20.05. (niedziela) Dzieci listy piszą, instalacja oraz warsztaty dla dzieci
w wieku 6-13 lat, skwer przed Teatrem im. Wilama Horzycy
• 21.05. (poniedziałek) Spójnik, warsztaty dla seniorów. Centrum Sztuki
Współczesnej „Znaki Czasu” i skwer przez Teatrem im. Wilama Horzycy
• 23.05. (środa) Wschód + Zachód, CSW lub CKK Jordanki
Realizacja: Magdalena Jasińska i Agnieszka Zakrzewska
Teatralny rozruch, 19.05. (sobota), godz. 9.00
e-MOC-je – zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska.
Wstęp wolny, zapisy na www

Poranne figle, psoty i żarty, 19.05. (sobota), godz. 11.00 i 12.30

Rodzinne duety – teatralny Dzień Mamy – zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia
prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny, zapisy na www

Wystawa obrazów słuchaczy Sekcji Plastycznej Toruńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 26.05. (sobota), godz. 12.00
Wystawa podsumowująca rok akademicki 2017/18. Wstęp wolny

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl
Z Wiednia do Rosji - koncert w ramach Festiwalu Probaltica
11.05. (piątek), godz. 19.00
Svetlana Andreeva (fortepian), Dainius Pavilionis (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: S. Prokofiew – III Koncert fortepianowy C-dur op.26,
A. Borodin - Uwertura do opery „Kniaź Igor”, W. A. Mozart – XL Symfonia g-moll KV 550
Bezpłatne wejściówki - więcej informacji – Festiwal Probaltica

Czas dla Nas – Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami
12.05. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Kolorowe kredki – spotkanie z muzyką kompozytorów francuskich
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł - dziecko

Toruń, Mam Talent! 18.05. (piątek), godz. 19.00
Soliści: najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu,
Przemysław Fiugajski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy. Miejsce: Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych

W 80 minut dookoła świata - Koncert specjalny z okazji Dnia Matki
27.05. (niedziela), godz. 17.00
Olga Bończyk, Jacek Wójcicki (śpiew), sekcja rytmiczna Zbigniewa
Górnego, Zbigniew Górny (dyrygent). Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy
Bilety do nabycia w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00
oraz na stronie www.tos.art.pl
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BIBLIOTEKI

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl
Gramy w bilard indyjski, 7, 14, 28.05. (poniedziałki), godz. 17.00-20.00
Połączenie bilardu, snookera i gry w… kapsle. Udział bezpłatny. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom.
Gra miejska Zagadkowa Książnica, 7-26.05.
Macie ochotę na rebusy, łamigłówki oraz intrygujący spacer po starówce?
Czekamy na zgłoszenia od uczniów szkół podstawowych.
Miejsce: Książnica Kopernikańska oraz Filie biblioteczne. Więcej: www.zagadkowa.ksiaznica.torun.pl

Toruńskie eliminacje do Mistrzostw Polski w grę IceCool
12.05. (sobota), godz. 11.00
Nowoczesna gra dla całej rodziny. Uczestnicy poruszają pionkami w kształcie pingwinów za pomocą pstrykania - im celniej to robią, tym lepiej. Na
zwycięzców czekają nagrody. Udział bezpłatny. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl
Spotkanie autorskie: ojciec Leon Knabit, 23.05. (środa), godz. 18.00
Leon Knabit OSB - benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Znany z otwartości i poczucia humoru, pracuje w mediach. Prowadził programy „Ojciec Leon zaprasza”, „Salomon”
i „Credo”. Był jednym z redaktorów półrocznika „Cenobium” oraz gospodarzem programu „Ojciec Leon zawodowiec”. Od 2017 r. przygotowuje
„Sekrety mnichów” w TVP1. W uznaniu wybitnych zasług w działalności
duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Był ambasadorem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W 2017 uhonorowano go Orderem Uśmiechu.
Wieczór Toruński: Urbanonimia Torunia a problem ochrony zabytków
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 24.05. (czwartek), godz. 18.00
Gościem będzie dr Artur Trapszyc z Muzeum Etnograficznego. Prelegent
zajmie się urbanonimią grodu Kopernika, a więc nazewnictwem ulic, placów, budynków, osiedli, dzielnic, parków. Nazwy te, traktowane jako element niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to cenny zapis rzeczywistości historycznej. Wiele z nich dokumentuje dawny układ, status i funkcje
miejskich przestrzeni, świadcząc o zmianach, jakie zaszły w krajobrazie
Torunia. Spotkanie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Torunia.
Warsztaty modelarskie, maj - czerwiec
Zaprasza Fundacja Kult Kultury i Książnica Kopernikańska. Czekamy na
dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat. Warsztaty są przeznaczone dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia w maju i czerwcu w godzinach popołudniowych. Udział bezpłatny. Zapisy: fundacja@kultkultury.pl lub tel. 510-200-110.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Magia kolorów - prace Urszuli Macak i Elżbiety Sylwestrowicz
7.05. (poniedziałek), godz. 16.30, do 30.05.
Do ulubionych technik Urszuli Macak należy olej i akwarela. Chętnie sięga
również po węgiel i pastele. Poza tym rysuje i wykonuje kolaże. Wśród ulubionych tematów malarskich pierwszeństwo mają pejzaże Torunia i okolic.
Wiele miejsca w jej twórczości zajmują zwierzęta domowe i konie, a także

świat muzyki i tańca. Elżbieta Sylwestrowicz najczęściej ukazuje piękno przyrody - jej kolorystkę i delikatność. Ulubionym tematem jej prac
są drzewa. Maluje także kwiaty z własnego ogródka oraz pejzaże. Chętnie sięga po tematykę marynistyczną.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47, tel. 56 655-98-04

Dariusz Żejmo: Ilustracja książkowa, 8-15.05.
Ekspozycja z okazji Tygodnia Bibliotek. Dariusz Żejmo studiował na
Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Jest autorem ilustracji i okładek do kilkudziesięciu książek. Jego prace trafiły na okładki wielu czasopism
dziecięcych. Uprawia malarstwo olejne, pastele, projektuje lampy,
rzeźbi i maluje freski. Jest członkiem Visual Artists Ireland.

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80

Kiermasz na Fałata, 7-11.05.
Z 2 tys. tytułów za większość zapłacisz nie więcej niż złotówkę. Będą
poważne dzieła i literatura rozrywkowa, kryminały i romanse. Ostatniego dnia kiermaszu ceny pójdą jeszcze bardziej w dół. W godzinach otwarcia
biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek 12.00-18.00; środa 11.00-15.00; piątek 8.30-16.00

Breloczki do kluczy dla mamy i dla taty
10, 24.05. (czwartki), godz. 16.30
Pokażemy, jak zrobić breloczek do kluczy. Na breloczku oprócz kluczy
mogą zawisnąć kolorowe kwiaty z recyklingu, malutkie przytulanki lub
eleganckie wisiorki z koralików.
Udział bezpłatny

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35, tel. 56 648-18-96

Kiermasz na Rubinkowie, 21-25.05.
Na wyprzedaż trafi ponad 2 tys. tytułów: literatura piękna, popularnonaukowa, poradniki, albumy i monografie, książki dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie powieści popularnych autorów: Andrzeja Sapkowskiego, Anety Jadowskiej, Jodi Picoult i wielu innych. Książki dla dzieci
już od złotówki, beletrystyka - od 2 zł. Więcej zapłacimy za słowniki
i albumy – od 5 zł. W godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek

12.00-18.00; środa 11.00-15.00; piątek 8.30-16.00

Filia nr 16, ul. Raszei 1

Teatrzyk Kamishibai: Trzy Świnki, 24.05. (czwartek), godz. 17.00
Czekamy na dzieci w wieku 2-5 lat. Więcej informacji: 885 301 298.
Kamishibai to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych
do małej, płaskiej, drewnianej i otwartej częściowo skrzynki, pełniącej
rolę sceny/ekranu. Kamishibai można porównać do wędrownego teatru
marionetkowego, w którym miejsce lalek zajmują papierowe ilustracje.

Centrum Dialogu - Biblioteka Diecezjalna
pl. ks. Frelichowskiego 1

Praktyczny patriotyzm: 1918/1920-2018. Różne odsłony
niepodległości, 12.05. (sobota), godz. 18.00
7. konferencja z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia” wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości (w przypadku Torunia z akcentem na rok 1920, kiedy nastąpił powrót miasta
do Macierzy). Akcentujemy też inną ważną dla polskiej społeczności

rocznicę – stulecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Tytuł ma też skłonić do refleksji: czym patriotyzm jest dziś i jak definiować patriotyzm jutra.
Wystąpią specjaliści z UMK, Muzeum Okręgowego w Toruniu i Bydgoszczy,
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Książnicy Kopernikańskiej.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Wycieczka po Hiszpanii, 7.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja Krystyny Bielawskiej
Spotkanie z poetką Barbarą Muzalewską-Gramzą
14.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Wystawa: Grzegorz Gronkowski - Sztuka zrodzona z buntu przeciwko
pseudointelektualnym klasom wyższym
16.05. (środa), godz. 10.00, do 20.07.
Autor mówi o sobie: „Wcześniej marynarz, teraz schizofrenik wykluczony społecznie. Tworzę od 1,5 roku grafikę komputerową - pewien absurd i groteska”.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99, www.bu.umk.pl
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: (Do)wolność Czytania
8-15.05. Wystawa (Do)wolność Czytania – ekspozycja różnych form
wydawniczych książek i czasopism ze zbiorów BU
8.05. (wtorek)
• godz. 18.00 Koncert polonezów połączony z otwarciem wystawy Taniec
ojców to odwieczny! Cenne druki polonezów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
W ramach 25. Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica”
Na wystawie zostaną zaprezentowane unikatowe druki, które są częścią
kolekcji polonezów, zgromadzonej w Sekcji Zbiorów Muzycznych BU, uznawanej za największy w kraju zbiór twórczości polonezowej powstałej w Polsce i Europie od XVIII wieku po czasy współczesne. Będzie można zobaczyć
cymelia i dzieła o dużej wartości artystycznej i archiwalnej, m.in.: Michała
Kleofasa Ogińskiego, Karola Kurpińskiego, Fryderyka Chopina, Stanisława
Moniuszki czy Henryka Wieniawskiego. Ekspozycja zostanie zaprezentowana również w Dworze Artusa (2-6 maja). Towarzyszyć jej będzie wystawa
plenerowa na dziedzińcu Ratusza (1-20 maja). Koncert: Jan Kalinowski – gitara, Valery Ivanow - skrzypce, Larisa Strelita-Strelle – wiolonczela, Marcin
Pająk – fortepian, Szymon Barczak – wiolonczela.
9.05. (środa)
• godz. 8.30-16.00 Majowy Kiermasz Książek za Złotówkę.
10.05. (czwartek)
• godz. 9.00-11.00 Omeka: czyli tworzenie narracyjnych wystaw cyfrowych, i nie tylko… Warsztaty dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy
i umiejętności z zakresu budowy cyfrowych archiwów oraz tworzenia narracyjnych wystaw za pomocą otwartoźródłowego systemu Omeka. Prowadzący: dr Dominik Piotrowski, zapisy: dpi@umk.pl
• godz. 8.30-16.00 Majowy Kiermasz Książek za Złotówkę
11.05. (piątek)
• godz. 13.00 Toruń i Wisła - promocja albumu
Spotkanie poprowadzą prof. dr hab. Krzysztof Mikulski i redaktor Jacek
Kiełpiński. Rozmowa o roli rzeki Wisły - naturalnego szlaku ekologicznego
i kulturowego z południa na północ kontynentu - w życiu miasta Torunia.
Album stanowi podsumowanie obchodów Roku Rzeki Wisły w Polsce.

14.05. (poniedziałek)
• godz. 11.00-17.00 VI Toruński Kiermasz Książki Regionalnej
Toruński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i BU zapraszają
na kiermasz wydawnictw regionalnych dotyczących Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Warmii, Mazur, Powiśla i województwa kujawsko-pomorskiego.
Imprezy towarzyszące:
• godz. 11.30 Premiera kolejnej części dzieła Historia Pomorza. t. V
(1918–1945): Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk 1918–
1939. Część 2: Polityka i kultura, wydanej przez Towarzystwo Naukowe
w Toruniu.
• godz. 13.15 Spotkanie z Kazimierzem Trybulskim, autorem powieści
historycznych i promocja jego najnowszej książki „Chrystian".
• godz. 15.00 Przepis na „młodsze pokolenie” – ilustrowana pokazem
multimedialnym rozmowa o najnowszym wydawnictwie Toruńska architektura sakralna po 1945 r.: minimalizm czy kultura nadmiaru? oraz
całej serii Toruńskie zabytki młodszego pokolenia wydawanej przez
Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Opowiedzą o tym:
Katarzyna Kluczwajd, redaktorka tomów serii (wspólnie z Michałem
Pszczółkowskim), prezes OT SHS, Zbyszek Filipiak, prezes Stowarzyszenia Toruńskie Spacery Fotograficzne, Kamil Snochowski, grafik, autor koncepcji i graficznego opracowania serii książek.
15.05. (wtorek)
• godz. 18.00 Toruńczycy z wyboru – wystawa artystów fotografików
Jadwigi i Marka Czarneckich, prezentująca sylwetki obcokrajowców,
którzy wybrali Toruń na miejsce swej działalności i życia.
19.05. (sobota)
• godz. 9.00-13.30 IV Bieg z książką
Organizatorzy: Program Absolwent UMK i Klub Maratoński UMK; Partner: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. W Roku Zbigniewa Herberta
nazwa biegu nawiązuje do tomiku wierszy „Struna światła” autorstwa
poety - absolwenta UMK. Trasę należy pokonać, trzymając w ręku książkę ważącą minimum 100 gram, najlepiej Z. Herberta.
Program:
• godz. 9.00 otwarcie biura zawodów (BU)
• do godz. 10.00 zapisy nowych zawodników biegu oraz zgłoszenia
nowych sztafet
• do godz. 10.30 weryfikacja zawodników, przyjmowanie wpłat, wydawanie materiałów
• godz. 11.00 start biegu głównego
• godz. 11.30 zamknięcie mety biegu głównego
• godz. 11.30-12.00 konkursy sprawnościowe dla biegaczy
• godz. 12.00 start sztafety
• ok. godz. 12.30 ogłoszenie wyników rywalizacji i wręczenie nagród
w biegu głównym i sztafecie
Trasa: leśne ścieżki i alejki na terenie miasteczka akademickiego na
Bielanach i terenach przyległych. Bieg główny - 3,262 km, sztafeta 326 m dla każdego uczestnika.
Zgłoszenia i dalsze szczegóły: absolwent.umk.pl/bieg-z-ksiazka-2018

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka i Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BU

M
MUZEA

MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
www.muzeum.torun.pl
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu
Galeria sztuki gotyckiej
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w.
Sala Królewska. Poczet królów polskich
Galeria malarstwa polskiego od końca XVIII wieku do 1939 roku
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy
Złotnictwo świeckie polskie i obce
Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765

Wystawy czasowe:
• Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele, do 15.06.
• Tadeusz Makowski. Malarz i jego modele. Obrazy, rysunki, grafiki,
do 1.07.

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-16.00
Bilety: Sale ekspozycyjne - 13 zł normalny; 10 zł ulgowy
Wieża - 13 zł normalny; 9 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 21 zł normalny; 16 zł ulgowy

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod
Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawy czasowe:
Elementy fantastyczne i wątki moralizatorskie w twórczości Masakatsu
Tagamiego ze zbiorów Janusza Traczykowskiego i Muzeum Okręgowego
w Toruniu, do 27.05.
Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności
Księga Toruń 3D – pokaz makiety historycznej Torunia

Wystawa czasowa:
Toruń – życie nad Wisłą, do 13.05.
Bilety:
Sale ekspozycyjne - 10 zł normalny; 7zł ulgowy
Film „Księga Toruń” 3D - 10 zł normalny; 6 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + film 3D - „Księga Toruń” 15 zł normalny; 11 zł ulgowy

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9/11
Pasja podróżowania

Wystawy czasowe:
Kajakami po morzu dookoła północnego Spitsbergenu, do 3.06.
Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników,
biesiady piernikowe
Bilety: Interaktywna wystawa 10 zł normalny; 7 zł ulgowy
Warsztaty wypieku: 8 zł normalny; 6 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 13 zł normalny; 9 zł ulgowy

Imprezy:
Majówka w Muzeum
Ratusz Staromiejski:
• 27, 28.04., 2.05., godz. 11.00 Sztuka Torunia na przykładzie średniowiecznych i nowożytnych zabytków
• 1-3.05., godz. 11.00 Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu - oprowadzanie
• 2, 4.05., godz. 11.00 Obrazy drewnem malowane – o XVIII wiecznej
intarsji Torunia
• 2.05., godz. 11.00 spotkanie przy wystawie Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele
Muzeum Historii Torunia:
• 27.04., godz. 11.00, 13.00 Obudźmy śpiącego rycerza czyli historie
o dawnym uzbrojeniu
• 28.04., godz. 13.00 i 14.30 Tajemnice początków Torunia - spotkanie
przy wystawie Toruń i jego historia
• 27.04., godz. 11.00 Spotkanie z archeologią - oprowadzanie dla najmłodszych po wystawie Toruń i jego historia, cz. 1. Pradzieje
Muzeum Podróżników:
• 27, 29.04., 1, 2.05., godz. 11.00 Tony Halik i Elżbieta Dzikowska - pasja podróżowania - oprowadzanie po wystawie
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą:
• 27.04., godz. 10.00 O historii ubioru w Chinach – prelekcja
• 28.04., godz. 12.00 Nieznane oblicza Azji. Iran - spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wnukiem
• 2.05., godz. 11.00-12.00, 13.00-14.00 Japońskie atelier fotograficzne
Muzeum Toruńskiego Piernika:
• 27.04.-6.05., godz. 21.00, 21.30 Mapping – piernikowa projekcja
świetlno - dźwiękowa (bez ograniczenia wieku)
• 27.04.-6.05. w godz. otwarcia muzeum – oficyny – piernikowe nowalijki
Przy wykorzystaniu środków multimedialnych i wystawienniczych,
przygotowywana została ekspozycja poszerzająca prezentację stałą
o wątki związane ze składnikami ciasta piernikowego oraz zagadnienia funkcjonowania piernika w opowieściach, bajkach, legendach.
• 30.04., 2, 4.05., godz. 12.00 Piernikowe Laboratorium – o miodzie i nie
tylko

Strefa twórczych i kulinarnych eksperymentów
• 27.04.-6.05. w godz. otwarcie muzeum – warsztaty piernikarskie (bez
ograniczenia wieku) warsztaty rozpoczynają się o pełnych godzinach
Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego toruński piernik stał się synonimem
najwyższej jakości oraz narodowym przysmakiem, samodzielnie wykonają piernik dekoracyjny. Degustacja pierników. Dodatkowo dla gości:
Piernikowy ogródek – miejsce edukacyjne i rekreacyjne.
Budynek przy ul. Jakuba 20 a
• 30.04., godz. 11.00 Zostań mistrzem granulacji i filigranu – warsztaty
z wprowadzeniem
• 2.05., godz. 11.00 Moja własna sakiewka – warsztaty z wprowadzeniem
• 5.05., godz. 11.00 - Świat średniowiecznych zabaw dziecięcych – warsztaty z wprowadzeniem
Udział we wszystkich oprowadzaniach i prelekcjach w cenie biletu wstępu

I Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów
19.05. (sobota), godz. 18.00-24.00

Czynne wszystkie oddziały muzeum. Wstęp wolny. Szczegółowy na www

Dzień Matki, 26-27.05.
Konkurs „Macierzyństwo w sztuce polskiej ze zbiorów MOT” przeznaczony dla wszystkich gości muzealnych. Polegać będzie na rozwiązywaniu
zadań tematycznie związanych z Dniem Matki i w oparciu o zbiory malarstwa zgromadzone na ekspozycji stałej w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
Propozycja działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu
„Majówka z kultura i sztuką”
Muzeum zaprasza osoby z niepełnosprawnością intelektualną
• 8.05. (wtorek), godz.12.00 Warsztaty historyczne Mikołaj Kopernik torunianin ruszył Ziemię, zatrzymał Słońce i niebo
Prezentacja losów słynnego astronoma w oparciu o wystawę czasową Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele. Uczestnicy będą mogli wydrukować kartę z dzieła uczonego, prezentującą model układu słonecznego.
Miejsce: Ratusz Staromiejski

• 12.06. (sobota), godz. 10.00 Warsztaty Historia Torunia w pigułce
Uczestnicy zapoznają się z historią Torunia, korzystając z interaktywnej
ekspozycji o historii miasta. Miejsce: Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16
• 17.05. (czwartek), godz.10.00 Warsztaty Malarstwo dalekowschodnie
Uczestnicy zapoznają się z czterema skarbami malarza dalekowschodniego: pędzlem, papierem, pałeczką tuszową, kamieniem pisarskim. Następnie ćwiczą rozcieranie tuszu na kamieniu, trzymanie pędzla, umiejętność
posługiwania się pędzelkiem – malują tuszem podstawowe kreski. Na zakończenie ćwiczą malowanie jednego z czterech podstawowych motywów
(bambusa, chryzantemy, śliwy, orchidei). Miejsce: Kamienica pod Gwiazdą
• 29.05. (wtorek), godz.10.00 Warsztaty Walizka pełna skarbów
Zajęcia przy wystawie stałej Pasja podróżowania. Zostaną zaprezentowane pamiątki pochodzące z różnych stron świata. Zdobytą wiedzę utrwalą
zabawy edukacyjne. Miejsce: Muzeum Podróżników
Zgłoszenia: Dział Edukacji, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 56 660-56-32, -06

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:
(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy, do maja.
godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00 środa, piątek: godz. 9.00-16.00 sobota,
niedziela: godz. 10.00-18.00
1, 3, 4, 5, 6.05. godz. 10.00-18.00, 2.05. godz. 9.00-16.00, 10, 20.05. - nieczynne

Parki Etnograficzne:
• Park Etnograficzny w centrum Torunia (godziny otwarcia j.w.)
• Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Weekend otwarcia: 12-13.05.
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce (przy ul. Mennonitów 14) jest pierwszym w Polsce skansenem poświęconym osadnictwu
olenderskiemu, rozwijającemu się od XVI w. Głównym celem założenia
Parku jest odtworzenie fragmentu krajobrazu kulturowego nadwiślańskiej wsi z przełomu XIX i XX w. Na powierzchni ponad 5 ha, zrekonstruowano olenderską wieś o najbardziej charakterystycznym układzie, tzw.
rzędówkę bagienną. Znajdują się tu 3 pełne zagrody składające się z 6
zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przeniesione zostały z terenu Doliny Dolnej Wisły i pochodzą z XVIII i XIX w.
Zwiedzanie (od 15.05.): środa: 9.00-16.00, wtorek, czwartek, piątek, sobota, niedziela: 10.0018.00, poniedziałek: nieczynne.
Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. W środy wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 5.05. (sobota), godz. 10.00-14.00
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan

Otwarcie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce
12-13.05. (sobota-niedziela), godz. 11.00-16.00
W niecodziennych okolicznościach można będzie po raz pierwszy zwiedzić nowy oddział Muzeum – jedyny w Polsce skansen poświęcony budownictwu związanemu z osadnictwem olenderskim. W role mieszkańców chałup wcielą się aktorzy lokalnych grup: Teatru Humoreska oraz
Teatru Janek Wędrowniczek. Pracownicy opowiedzą historie związane
z powstaniem tego miejsca, można będzie także odwiedzić stoiska z rękodziełem oraz produktami lokalnymi. Na otwarcie można dotrzeć drogą
lądową i wodną – m.in. na rowerach i tradycyjnej łodzi. Więcej informacji: www.

etnomuzeum.pl. Wstęp wolny

Muzeum (nie) od rzeczy. Europejska Noc Muzeów
19.05. (sobota), godz. 19.00-23.00
Atrakcje inspirowane tematyką wystawy „Niepotrzebne, (nie)piękne,
(nie)cenne...”. Nocnych marków zaprosimy również wystawę stałą „Tajemnice codzienności” oraz do Saloniku Pani Profesor. Prezentowane na
wystawach przedmioty opowiadają o ludziach, którzy je tworzyli, używali
na co dzień, które miały dla nich bardzo konkretne, użyteczne albo wręcz
przeciwnie – symboliczne znaczenie. Dodatkową atrakcją będą specjalne
stanowiska prezentujące przemienianie jednych rzeczy w drugie. Goście
będą mieli okazję twórczo reaktywować odpady gospodarstwa domowego i inne (nie)potrzebne przedmioty. Wstęp wolny
Poznalem dziewczyna jak biala lilija, 23.05. (środa), godz. 18.00
36. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych związanych z różnymi momentami życia
i kalendarza obrzędowego. Tym razem będą to pieśni majowe: maryjne
oraz miłosne. Jeśli pogoda pozwoli, zaśpiewamy je przy kapliczce w Parku Etnograficznym. Zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. Bilet: 1 zł

Zagrajmy w zielone, 24.05. (czwartek), godz. 12.00
73. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej
55+. W programie opowieści o polskich tradycjach związanych z majem. Przypomniane zostaną zwyczaje: od rytuałów o pogańskim jeszcze
rodowodzie, po święta kościelne. Będzie też mowa o grach i zabawach
umilających naszym przodkom czas majowych świętowań. Spotkanie
będzie też okazją do wspólnego śpiewu i ruchu na świeżym powietrzu
w Parku Etnograficznym. Bilety: 3 zł
Zapisy na czerwcowe warsztaty w muzeum:

Kolaż spod strzechy - warsztaty twórcze 16.06. (sobota), godz. 11.00-13.30
Uczestnicy poznają popularną na przełomie XIX i XX wieku technikę wykonywania kolażowych
obrazów na kanwie. Obejrzą część, niedostępnej na co dzień, kolekcji tego typu obiektów oraz
posłuchają opowieści o historii unikatowych przedmiotów, które niegdyś spotkać można było
w domach na terenie całej Europy. Każdy z uczestników samodzielnie wykona obraz na kanwie. Zapraszamy dorosłych i młodzież od 12 r. ż. Koszt: 25 zł. Zapisy do 31.05.: edukacja@
etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43. Współorganizacja: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

EDUKACJA

Dla przedszkoli:
• Tradycja w małym paluszku - Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych.
Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.
Dla szkół:
• Co rzecz rzecze? - Co może nam opowiedzieć przedmiot? Dlaczego rzeczy się zmieniają? Czy
istnieją rzeczy bez wartości? Zajęcia twórcze na wystawie (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)
cenne. Reaktywacja rzeczy.
• W to mi graj! - Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach.
• Jak to na Kujawach ładnie - Zajęcia w chacie z Kujaw poświęcone ludowemu zdobnictwu
wnętrz. Uczestnicy wycinają firankę z białej bibuły, sypią wzory piaskiem, poznają elementy
stroju kujawskiego.
• Ecie, pecie, gdzie jedziecie… - Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia dziecka na wsi przed 100 laty, bawią się, wykorzystując kopie dawnych ludowych zabawek
oraz próbują swoich sił w tradycyjnych grach na podwórzu.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji,
tel. 56 622-89-43.

FUNDACJA ELŻBIETY ZAWACKIEJ
ul. Podmurna 93, tel. 56 652-21-86, www.zawacka.pl
Wystawa stała: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00. Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od naczyń antycznych z VII i VI w. p.n.e, poprzez
szkło rzymskie z I/III w., arabską i europejską ceramikę średniowiecza po malarstwo europejskie od XVI w. i dzieła kultur pozaeuropejskich z XVIII-XX w. Ekspozycja uzupełniona została
o prace artystów dwudziestowiecznych.
Sala Rektorska Prezentacja srebrnych insygniów JM Rektora UMK I galerii portretowej rektorów

Wystawa czasowa:
9 Wspaniałych: Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku, do 31.05.
Jedyna na świecie ekspozycja ukazująca dorobek artystyczny dziewięciu najwybitniejszych polskich artystów mieszkających w XX wieku
na wyspach brytyjskich: Janusza Eichlera, Stanisława Frenkla, Haliny

Korn, Mariana Kościałkowskiego, Mariana Kratochwila, Zdzisława Ruszkowskiego, Zygmunta Turkiewicza, Aleksandra Wernera i Marka Żuławskiego. Wszystkie prace są własnością Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Wszystkie są darami.
Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun
Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące część
dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, rzeźby
polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty
gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyckim, okopconym
przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany drewniany strop.
Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobiście lub telefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, opiekunowie
- wstęp wolny

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 56 663-66-17, www.muzeumpiernika.pl
Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM ZABAWEK I BAJEK
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl
Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, misiów,
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wystawę
starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych bajek
na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspirowane
prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00, www.muzeum.grebocin.pl
Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00
Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 3-103
lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

S

GALERIE

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU”
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl
Karolina Komasa / Mapy. Jedyne, co jest pewne, to niepewność, do 6.05.
Łukasz Patelczyk – Migotanie, do 20.05.
Artysta łączy realistyczny i oszczędny pejzaż z formami abstrakcyjnymi:
liniami, plamami czy punktami, które poprzez swoje wyizolowanie od
reszty kompozycji wprowadzają niepokój i atmosferę tajemnicy.
6,7 GB. Wystawa z pigułki, do 20.05.
Dzieła dwanaściorga artystów z Chile i z Argentyny. Prace wideo oraz
fotografie wyprodukowane w Europie według instrukcji autorów. Każdy
twórca prezentuje od jednej do pięciu prac. Pierwszą inspiracją wystawy
była słynna walizka Marcela Duchampa…
I po co nam wolność?, do 5.08.
Wystawa zbiorowa zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Jest próbą przyjrzenia się różnym postawom artystycznym oscylującym wokół szeroko rozumianej wolności.
Punktem wyjścia wystawy są cztery osobowości twórcze XX wieku:
Witkacy, Władysław Hasior, Jerzy Bereś i Tadeusz Kantor.
Chińska dusza. Cuda prowincji Hubei
11.05. (piątek), godz. 15.00, do 3.06. Wystawa fotografii z Chin.
9. PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej
11.05. (piątek), godz. 19.00
Wystawy festiwalowe:
• „ID ICE” - współczesna grafika projektowa w Islandii, do 26.08.
• „I’m not the island” - plenerowa wystawa tematyczna konfrontująca
postawy polskich i islandzkich grafików odnoszących się do tytułowej
sentencji, do 26.08.
• wystawa związana z typografią i ilustracją przedstawiająca prace studiów projektowych z Reykjaviku, do 31.08.
• wystawa retrospektywna prof. Sławomira Janiaka - And/End, do 3.06.
Wystawa towarzysząca festiwalowi:
• Jadwiga Sawicka „Ankieta”, 10.05. (czwartek), godz. 19.00
Galeria S, Zakład Plastyki Intermedialnej, ul. Mickiewicza 121
godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00
piątek, godz. 10.00-20.00, sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Bilety: na jedną wystawę: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł
rodzinny na wszystkie wystawy 20 zł
na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na jedną wystawę specjalną / komercyjną: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na dwie wystawy specjalne / komercyjne: normalny 20 zł, ulgowy 14 zł

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
10.05. (czwartek), godz. 16.30 Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 1 zł, bez zapisów
9. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej: konferencja
„I’m not the Island”, 11.05. (piątek), godz. 11.00-17.00
Czy artysta postrzega siebie jak wyspę? Czy izolacja jest złem koniecznym czy raczej twórczym przywilejem? Odczytamy przekazy dizajnerów

pochodzących z dwóch skrajnie różniących się między sobą miejsc:
wyspy i stałego lądu, centrum Europy i peryferii kontynentu, pustkowia
i miejskiego zgiełku. Wstęp wolny
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
11.05. (piątek), godz. 10.00–21.00 Bezpłatny wstęp na wystawy
12.05. (sobota), godz. 12.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
„I po co nam wolność?” i wystawach festiwalu Plaster. Wstęp wolny
Oprowadzanie z artystą po wystawie „6,7 GB. Wystawa z pigułki”
15.05. (wtorek), godz. 17.00
Spacer po wystawie z artystą Santiago Carrerą i kuratorką wystawy Ines
Ruiz Artolą. Porozmawiamy o fotografiach pt. „Substancje” oraz o katalogu wystawy, który będzie można wzbogacić o autograf artysty. Wstęp wolny
Magdalena Hoffa, Marta Wyczółkowska - Śmietniki – instalacja
interaktywna, 19.05. (piątek), godz. 19.00
Działanie dotyczące zjawiska kategoryzowania i dyskryminacji w formie
interaktywnej instalacji. Punktem wyjścia jest systematyka segregacji
odpadów i stworzenie nowej relacji między podmiotem – wyrzucającym,
a przedmiotem – wyrzucanym.
Noc Muzeów, 19.05. (sobota)
• godz. 18.00-24.00 Zwiedzanie aktualnych wystaw. Wstęp wolny
• godz. 19.00 Magdalena Hoffa, Marta Wyczółkowska - „Śmietniki” –
instalacja interaktywna
Wstęp wolny

Warsztaty rodzinne, 19.05. (sobota), godz. 17.00–18.30
Warsztaty rodzinne w przestrzeni aktualnych wystaw. Dla dzieci w wieku
6–12 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 1 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16.

Noc Muzeów w Kinie Centrum, 19.05. (sobota), godz. 18.00
Quiz filmowy dla uczniów szkół średnich Wstęp wolny
Salon Gier Planszowych, 19.05 (sobota), godz. 19.00-24.00
Najróżniejsze gry planszowe takie jak: „Kolejka”, „Strajk. Skok do wolności”, MS Batory i wiele innych. Na zwycięzców czekają nagrody
Wydarzenia dla dzieci
Weekend Majowy W CSW
Kosze i karty edukacyjne do wystawy „Migotanie” Łukasza Patelczyka,
28.04–6.05.Kosze i karty można pobrać z biletem na wystawę w godzinach otwarcia CSW.
Wyprawa w głąb sztuki – Laboratorium Sztuki Współczesnej, warsztaty
rodzinne, 5.05. (sobota), godz. 12.00
Dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 8 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16.

Bajki z rzutnika, 19.05. (sobota), godz. 16.00
W Noc Muzeów zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze
w Czytelni CSW o wyjątkowej porze. Tym razem zajmiemy się przygotowaniem prezentu dla mam. Wstęp wolny. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Noc Muzeów, 19.05. (sobota), godz. 17.00-18.30
Warsztaty rodzinne w przestrzeni aktualnych wystaw. Dla dzieci w wieku
6–12 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 1 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16.

Dzień Dziecka: Zmysłoteka extra!, 2.06. (sobota), godz. 12.00–13.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-5 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 10 zł/os, zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-18

Rozwiąż kłopot - Warsztaty rodzinne do wystawy Iwony Chmielewskiej
9.06. (sobota), godz. 12.00
Dla dzieci w wieku 6–12 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 8 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Zmysłoteka

Grupa I – wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-18.15, grupa III – czwartki
godz. 16.00-17.00, Zmysło-sobota, godz. 12.30-13.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunami.
8.05., 9.05., 10.05. Drucik i sznurek: Druty wyginać będziemy, a sznurkiem rury i drzewo opleciemy.
12.05. Zmysło-sobota Drucik i sznurek
15.05., 16.05., 17.05. Pizza: W kucharzy się pobawimy i pyszną pizzę stworzymy.
22.05., 23.05., 24.05. Mama: Mamo, mamo coś Ci dam!
29.05., 30.05. Warzywniak: „Na straganie w dzień handlowy...” czyli zajęcia owocowo-warzywne.
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 10 zł/os. na pojedyncze zajęcia
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl lub
56 610-97-18

Dzień na plus. Warsztaty i wykłady dla seniorów:
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych, 9.05. (środa),
godz. 12.00
Pokaz filmu „Wszystkie pieniądze świata”, reż. Ridley Scott, USA, 2017,
2 godz. 12 min. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Grafika na warsztat! Spotkanie 8., 16.05. (środa), godz. 12.00
Introligatorstwo to dział przemysłu poligraficznego, zajmujący się oprawianiem druków, wykańczaniem materiałów schodzących z maszyny
drukarskiej. Uczestnicy nauczą się niektórych umiejętności introligatorskich. Dowiedzą się jak własnoręcznie wykonać książkę za pomocą
powszechnie dostępnych narzędzi. Wykorzystają też wydrukowane
wcześniej metodą sitodruku prace. Gościem będzie Ivona Jablonskaja –
dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Prowadzenie: Ivona Jablonskaja,
Dorota Sobolewska. Wstęp: 1 zł, zapisy: dorota.sobolewska@csw.torun.pl
lub 56 610-97-16. Liczba miejsc ograniczona

Spacer po aktualnych wystawach, 17.05. (czwartek), godz. 12.00
Po wystawie „6,7 GB. Wystawa z pigułki” oprowadza Paulina Kuhn.
Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet
i więcej, spotkanie 7.

Zajęcia odbędą się w dwóch grupach: 29.05. godz. 12.00 (grupa początkująca) i 30.05., godz.
12.00 (grupa zaawansowana). Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: biblioteka@
csw.torun.pl lub 56 610-97-24. Liczba miejsc ograniczona.

Centrum Literatury

Najpierw zadbaj o treść. Nawiązania do kultury popularnej w polskim
rapie: Ten Typ Mes, O.S.T.R i inni, 8.05. (wtorek), godz. 18.00
Kolejne spotkanie dotyczące sposobów wyrażania treści w rapie. Prowadzenie: Piotr Paczkowski. Wstęp wolny
Spacery tematyczne:
• Słoneczniki, czyli zegary słoneczne w Toruniu
13.05. (niedziela), godz. 12.00
Prowadzący opowie o historii zegarów słonecznych, zasadzie funkcjonowania, roli zegarów słonecznych w rozwoju cywilizacji, o legendach
związanych z zegarami i wyjaśni zasady funkcjonowania takich zegarów
jak: zegar miejski na Bramie Chełmińskiej 1704 – ok. 1830, miejski zegar
słoneczny 1740–1900/1903, zegar na kamienicy na ul. św. Katarzyny,
zegar sgraffito wzorowany na niezachowanym zegarze z Zamku Królewskiego w Warszawie, zegar Gnomon I, pojęcie analemmy, równanie czasu, wymiar gnomoniczny i artystyczny zegara itd. Wstęp: 1 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

• Jak bawili się…? Architektura obiektów rozrywkowych
26.05. (sobota), godz. 12.00
Uczestnicy dowiedzą się, gdzie bawili się Torunianie na początku XX wieku, czy jogging w parku to coś nowego, o rozrywkach i sporcie, a także

architekturze obiektów, w których spotykali się mieszkańcy Torunia na
huczne zabawy lub miejskie zawody.
Wstęp: 1 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Historia mody. Niemoda-wolność w ubiorach, czyli moda dzieci
kwiatów, 15.05. (wtorek), godz. 18.00
Wykład nawiązywać będzie do wystawy „I po co nam wolność?”. Będziemy się zastanawiać, jak hasła miłość, pokój, wolność odbijały się w stylu
ubiorów hipisowskich. Prowadzenie: Wojciech Majda. Wstęp wolny
Sztuka o wolności. Propaganda wolności w sztuce polskiej 1944–1980
16.05. (środa), godz. 18.00
Trzeci z czterech wykładów poświęconych tematowi wolności w sztuce.
Cykl nawiązuje do wystawy „I po co nam wolność?”. Prowadzenie: Jerzy
Brukwicki. Wstęp wolny
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 23.05. (śr.), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Wróg” Davide’a Cali i Serge’a Blocha. Wstęp wolny
Orient Express – Przystanek Tunezja, 24.05. (czwartek), godz. 17.00
Kontynuujemy spotkania z przedstawicielami Orientu mieszkającymi
w Polsce, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi
współegzystowania w naszym kraju. Gościem spotkania będzie Mahfoudh Chtioui. Wstęp wolny
Niezrozumienia. Wieczór autorski Mariusza Jakubiaka
25.05. (piątek), godz. 18.00
Autor jest urodzonym optymistą. Wie, kim jest i czego chce. Zna wartość marzeń i cenę ich realizacji. Spontaniczny i rozważny. Niepokorny
charakter wręcz zmusza go do stawiania codzienności niecodziennych
pytań. W 2012 roku wydał książkę „Niezrozumienia”, w której w przewrotny sposób pokazuje, że rzeczywistość, która nas otacza, wcale nie
musi wyglądać tak, jak ją postrzegamy. Wstęp wolny
Wieczór Scrabblowy, 28.05. (poniedziałek), godz. 18.00-21.00
Dla wytrawnych graczy to okazja, żeby zmierzyć się z innymi pasjonatami w tzw. realu, a dla początkujących – początek wspaniałej przygody
z najpopularniejszą i najbardziej uzależniającą grą słowną na świecie.
Retoryka wolności. Pojęcie wolności w wystąpieniach wielkich
mówców
29.05. (wtorek), godz. 18.00
Sztuka przemawiania w Polsce staje się coraz popularniejsza, ale przemówienia, które doprowadzały do wielkich zrywów albo burzyły istniejące systemy kojarzą nam się z politykami amerykańskimi, brytyjskimi
czy starożytnymi. Jak słowem walczono o wolność dowiemy się podczas
wykładu. Prowadzenie: dr Mariusz Zagórski (filolog klasyczny, speechwriter). Wstęp wolny
Dzień Dziecka z Książką, 1.06.
Zapraszamy dzieci do Biura Detektywistycznego Lassego i Mai w Księgarni Sztuki, w którym czekają nierozstrzygnięte zagadki związane z literaturą dziecięcą. Każdy, kto napisze lub narysuje odpowiedź i zostawi
kupon kontaktowy, weźmie udział w losowaniu książek Iwony Chmielewskiej z dedykacją i autografem autorki. Losowanie nagród odbędzie się
w trakcie wernisażu wystawy Iwony Chmielewskiej (8.06., godz. 19.00).
Dorosłe dzieci, które chcą wziąć udział w losowaniu książek, mają taką
możliwość. Wystarczy zakupić jedną książkę w naszej księgarni w dniach
1-3.06. i zostawić kupon z numerem telefonu. Przez cały weekend
(1-3.06.) wszystkie książki dziecięce z rabatem 20%.

Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia
Majówka w Kinie Centrum, 27.04.-6.05.
Pokazy filmów przyrodniczych. Szczegóły: www.csw.torun.pl Bilety: 12/14 zł
Kino dla seniora, 9.05. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Wszystkie pieniądze świata” (2017), reż. Ridley Scott, USA.
Dyskusja z dr. Radosławem Osińskim Bilety: 10 zł
Spotkanie filozoficzne, 9.05. (środa), godz. 19.00
Przedpremierowy pokaz filmu „120 uderzeń serca” (2017), reż. Robin
Campillo, Francja. Dyskusja z dr. hab. Krzysztofem Abriszewskim
Bilety: 12/14 zł

KATAR Film 2018, 12.05. (sobota), godz. 15.30
Pokaz filmów konkursowych Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie filmu. Wstęp wolny
Republika. Narodziny legendy, 12.05. (sobota), godz. 19.00
Pokaz filmu i spotkanie z reżyserem – Ryszardem Krukiem Bilety: 12/14 zł
Dni Filozofii w Kinie Centrum, 16.05. (środa)
• godz. 17.30 „Filozofia a planetarny kryzys środowiskowy” – wykład dyskusyjny dr hab. Ewy Bińczyk, prof. UMK z pokazem fragmentów filmu
„Czy czeka nas koniec?”. Wstęp wolny
• godz. 19.00 „Film, fantastyka, filozofia” – wykład otwarty dr. hab.
Krzysztofa Abriszewskiego. Wstęp wolny
• godz. 20.00 Pokaz filmu „2001: Odyseja kosmiczna” (1968), reż. Stanley Kubrick, USA/Wielka Brytania. Bilety: 12/14 zł
Pokaz filmu „Pan Tadeusz” z 1928 roku z muzyką na żywo, 17.05.
(czwartek), godz. 19.00
Wydarzenie towarzyszące wystawie „I po co nam wolność?”. Muzyka
w wykonaniu Marcina Pukaluka. Bilety: 20 zł
Millennium Docs Against Gravity, 18.05-20.05.
Przegląd filmów dokumentalnych. Szczegóły: www.csw.torun.pl
Bilety: 12/14 zł

Noc Muzeów w Kinie Centrum, 19.05. (sobota), godz. 18.00
Quiz filmowy dla uczniów szkół średnich Wstęp wolny
Kamera – Start III, 19.03, (sobota), godz. 12.00
Warsztaty tworzenia krótkich form filmowych dla początkujących. Szczegóły: www.csw.torun.pl Wstęp wolny
Kontakt w Kinie Centrum
Imprezy towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu Kontakt
• 20.05. (niedziela), godz. 12.00 pokaz spektaklu Teatroteki „Cicha noc”
+ spotkanie z reżyserem, Pawłem Pasztą
• 21.05. (poniedziałek), godz. 13.00 pokaz filmu „Mr. Gaga” (2015), reż.
Tomer Heymann
• 25.05. (piątek), godz. 10.00 pokaz spektaklu Teatroteki „Sprawa Rity G”
+ spotkanie z twórcami
Bilety: 12/14 zł

Węgierska Wiosna Filmowa, 25-27.05.
Na tegorocznym przeglądzie zaprezentowane zostanie aż dziesięć produkcji węgierskich - pięć filmów fabularnych i pięć krótkometrażowych,
a repertuar będzie niezwykle różnorodny. Festiwal otworzy uwielbiany
przez węgierską publiczność film „Miłość i hazard” (reż. Gábor Herendi), w którym jedną z głównych postaci jest klacz o wdzięcznym imieniu
Kincsem (czyli Skarb), najlepszy koń wyścigowy w historii. Uhonorowana
m.in. nagrodą za najlepszy scenariusz (Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Fantasporto) produkcja Rolanda Vranika „Obywatel” oraz film krótkometrażowy „Dialog” (reż. Gábor Fabricius) oferują nową perspektywę w dyskursie na temat miejsca uchodźców w Europie. Z problemami historii naszego regionu staniemy oko w oko oglądając obsypany wręcz nagrodami
film „1945” znanego już polskiej publiczności reżysera Ferenca Töröka.
Drugi czarno-biały film w repertuarze to „Męskość” (reż. Péter Politzer),
w którym ukazane są przebłyski z życia codziennego trzech mieszkających w Budapeszcie mężczyzn. Wisienką na torcie jest wyróżniony na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Anatomy, Crime & Horror w Atenach nagrodami za najlepsze efekty specjalne, dla najlepszego operatora i najlepszego aktora drugoplanowego (Zsolt Anger) film „W pętli”.

Organizator: Centrum Węgierskie w Krakowie. Bilety: 12/14 zł

Repertuar

120 uderzeń serca, reż. Robin Campillo, Francja, 2017
Organizacja zrzeszająca osoby zarażone wirusem HIV walczy ze zmową milczenia rządu i organizacji farmaceutycznych.
Kacper i Emma w teatrze, reż. Aurora Gossé, Arne Lindtner Næss, Norwegia, 2017
Kacper i Emma idą do teatru z innymi dziećmi z przedszkola. Przedstawienie tak bardzo im się
podoba, że postanawiają zostać aktorami. Przedszkole, do którego uczęszczają, przyłącza się
do akcji wsparcia sierocińca w Indiach. Kacper i Emma wpadają na pomysł, aby wystawić sztukę
teatralną, a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc sierocińcowi.
Kochankowie jednego dnia, reż. Philippe Garrel, Francja, 2017
Jeanne ma 23 lata i właśnie przeżyła bolesne rozstanie z chłopakiem. Postanawia wrócić do rodzinnego domu i chwilowo znów zamieszkać ze swoim ojcem. Na miejscu dziewczyna odkrywa,
że jej ojciec, profesor filozofii, ma romans z jedną ze swoich studentek.
Republika. Narodziny legendy, reż. Ryszard Kruk, Polska, 2017
Jest połowa lat 70. W Toruniu działa środowisko artystyczne skupione wokół Studenckiego Klubu
Pracy Twórczej „Od Nowa”. W tym artystycznym tyglu kilkoro znajomych zakłada grupę Res Publika, późniejszą Republikę. Tak zaczyna się film opowiadający o pierwszym okresie działalności
zespołu, zakończonym jego rozpadem w 1986 roku.
Superagentka, reż. Karla von Bengtson, Dania, 2017
10-letnia Agathe-Christine będzie detektywem. Już teraz chce rozwiązywać zagadki. Złapanie
tajemniczego złodzieja z osiedlowego sklepu to tylko kwestia czasu. Gdy przeprowadza się z rodziną do nowego miasta, natychmiast zakłada biuro detektywistyczne, a w lokalnym sklepiku dostaje pierwsze prawdziwe zlecenie: ma siedem dni na odkrycie, kto dokonuje drobnych kradzieży.
Tully, reż. Jason Reitman, USA, 2018
Mąż, dom i trójka dzieci! Marlo to prawdziwa superbohaterka, ale czasem nawet superbohaterki
potrzebują chwili wytchnienia. Pewnego wieczoru w drzwiach domu Marlo zjawia się tajemnicza
niania, Tully.
Wyspa psów, reż. Wes Anderson, Niemcy/USA, 2018
Opowieść o dwunastoletnim japońskim chłopcu imieniem Atari, którego wychowuje skorumpowany burmistrz wielkiego miasta Megasaki. Gdy na mocy specjalnego dekretu wszystkie psy
domowe wygnane zostają na ogromne wysypisko odpadów, Atari leci na miniaturowej machinie
powietrznej na „wyspę śmieci”, by odnaleźć swego ukochanego psa.
Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety, reż. Richard Dale, Lixin Fan, Peter Webber, Chiny/Wielka
Brytania, 2017
Oto 24 godziny na nieprawdopodobnej planecie zwanej Ziemią. Odkryjcie niezwykłe stworzenia,
niepokazane w ten sposób nigdy wcześniej. Dzięki nowoczesnym technologiom filmowania zobaczymy je z bliska, widziane okiem natury.
Zimowi bracia, reż. Hlynur Pálmason, Dania/Islandia, 2017
Weź haust mroźnego powietrza – i pozwól sobie na najdziwniejszą podróż zimową, jakiej doświadczyłeś w kinie. Surrealistyczny, absurdalny, zostawiający na białym puchu ślady czarnego
humoru film Hlynura Pálmasona zabiera nas do robotniczej osady w środku lasu. Mieszkają tu,
jak przystało na bajkę, dwaj bracia. Jeden z nich czuje się niekochany, wyrusza więc na poszukiwanie miłości. I zdobędzie ją, choćby przemocą.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście do sal wystawowych od ul. Ducha
Św. 6, tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl
Artur Trojanowski - W poczuciu kresu, do 6.05.
Izabela Łapińska - Obraz kliniczny, do 6.05.
Tomasz Rogaliński - To, czego się boisz, do 6.05.
Emilia Maryniak - I Will Tell You a Tale and the Tale Will Be Long, do 6.05.

Nad_Rysować – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego
11.05 (piątek), godz. 18.00, do 3.06.
Seria cyklicznych wystaw, organizowanych przez pracowników Zakładu
Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK od roku 2008. Pierwsze edycje
miały zasięg ogólnopolski, obecnie są to pokazy o charakterze międzynarodowym i odbywają się w formule biennale. Czym jest tytułowe
nad_rysowanie, które stało się hasłem przewodnim tegorocznej edycji?
To refleksja nad przekraczaniem rysunkowych granic, nad tym, co jest
czymś więcej niż rysunkiem. Koncepcja ósmej edycji imprezy krąży wokół prostej rady prof. Krzysztofa Candera, wybitnego pedagoga i wszechstronnego artysty, która brzmi: „Więcej rysować!”. To „więcej” zamienione zostało w nad_rysowanie, czyli wartość dodaną.
Jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego rozpatrzyło w tym
roku 302 zgłoszenia z 30 uczelni z Polski i zagranicy. Do udziału w wystawie zakwalifikowało się ponad 90 artystów.
georgia Krawiec - Dorosnąć wiosną, 11.05 (pt.), godz. 18.00, do 3.06.
W interaktywnej polsko-niemieckiej grze georgia Krawiec opowiada historię emigracji. Wykorzystując aparaty otworkowe stworzyła fotoinstalację zapraszającą widza do kontemplacji nad zmianami życia emigrantki.
W trakcie naświetlania oczami polskiej lub niemieckiej „wersji” autorki,
widz może deklinować dziecinną wyliczankę i myśleć o zmianie kultury,
przyjaciół, języka, kuchni, nawet nazwiska, czy też o zmianie wartości,
które niesie ze sobą emigracja. georgia Krawiec jest polską i niemiecką
artystką, zajmującą się problematyką tożsamości, spowolnieniem i przemijaniem, ale także tematyką wszechobecnej inwigilacji i monitoringu
jednostki i społeczeństwa.
Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Wydarzenia
Majówka z kulturą i sztuką, 1-31.05
Galeria oferuje osobom niepełnosprawnym (wraz z opiekunami) bezpłatne zwiedzanie aktualnych wystaw:
• 1.05 oraz 4.05–06.05. wystawy: Artur Trojanowski - W poczuciu kresu,
Emilia Maryniak - I Will Tell You a Tale..., Tomasz Rogaliński - To, czego
się boisz, Izabela Łapińska - Obraz kliniczny
• 12–31.05. wystawy: Nad_Rysować: Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego, georgia Krawiec - Dorosnąć wiosną (tzw. archiwum
na I piętrze)
Informacje o dostępności poszczególnych pomieszczeń na profilu galerii w serwisie niepełnosprawnik.pl

Wydarzenia towarzyszące otwarciu Nad_Rysować – Międzynarodowej
Wystawy Rysunku Studenckiego, 11.05. (piątek)
• godz. 15.00 What my mind sees, What my mind says! – otwarcie wystawy artystów z Iranu
Artyści: Mitra Asgari, Zahra Asgari, Nesibeh Dolatkhah, Mahdi Yavari.
Miejsce: Galeria 9,39, Zakład Rysunku UMK, Szosa Bydgoska
• godz. 16.00 Nad_Rysować_Tramwaj – akcja artystyczna Patrycji Korytkowskiej
Specjalnie zaaranżowany tramwaj stanie się polem działań rysunkowych. Start: Szosa Bydgoska
• godz. 17.00 Look West
Wystawa artystów związanych z Akademią Sztuki i Designu w Charkowie.
Artyści: Daria Khrisanfova, Denis Stadnik, Iryna Yampolska, Ivan Shulgin,
Olha Pelepas. Wystawa jest artystyczną odpowiedzią na wystawę Look
East, która odbyła się jesienią w Galerii Hud Loft Prom przy charkowskiej

Akademii, w której brali udział artyści związani z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK. Miejsce: Galeria ZPAP
Wstęp wolny

Rysunkowa Noc Muzeów w Wozowni, 19.05. (sobota)
Oprowadzanie po wystawach, warsztaty dla dzieci – szczegóły na www.
Wstęp wolny

Spotkanie z artystką georgią Krawiec na wystawie Dorosnąć wiosną
23.05. (środa), godz. 12.30 Wstęp wolny
Architektura w Wozowni: Izabela Sykta - Ogrody i przestrzenie
publiczne wielkich wystaw światowych i ich rola w „upięknieniu” miast
28.05 (poniedziałek), godz. 17.00
Miasta, przygotowujące się do organizacji wystawy światowej musiały
zmierzyć się z przyjęciem milionów zwiedzających. Chodziło nie tylko
o architekturę obiektów i pawilonów ekspozycyjnych, ale także o przestrzenie wokół nich i w samym mieście, by stanowiły wygodne i atrakcyjne miejsce rekreacji i odpoczynku po trudach zwiedzania, a jednocześnie dostarczały estetycznej satysfakcji i były wizytówką miasta.
Konkurencja pomiędzy kolejnymi gospodarzami Expo sprawiała, że
aranżacja przestrzennej oprawy inspirowała twórców – architektów,
urbanistów, architektów krajobrazu, ogrodników, ale też malarzy, poetów, reżyserów filmowych. W większości przypadków obiekty i pawilony wystawowe były rozbierane po zakończeniu wystawy. Ogrody i place
pozostawały – stając się często zaczątkiem nowych miejskich parków
czy monumentalnych założeń urbanistycznych. (Izabela Sykta)
Izabela Sykta, dr inż. architekt, w 1993 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w 2008 otrzymała tytuł
doktora. Od 1994 roku jest pracownikiem dydaktycznym w Instytucie
Architektury Krajobrazu WAPK; od 2011 należy do Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Wstęp wolny
Edukacja:

Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skierowane są do różnych grup wiekowych, a podczas zajęć ich uczestnicy będą mogli doświadczyć
całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki.
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl (kontakt: Natalia Cieślak). Wstęp na warsztaty podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha św. 8
Annale ZPAP-Toruń 2017/18, do 7.05.
Doroczna wystawa twórczości członków Związku Polskich Artystów Plastyków z Okręgu Toruńskiego. To najważniejszy przegląd dzieł sztuki
środowiska malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografów, rysowników, instalatorów, intermedialistów oraz konserwatorów dzieł sztuki, powstałych w ostatnim roku. Laureaci nagród i wyróżnień: Paweł Nowak, Janusz
Dembowski, Bożena Glajcher, Tomasz Pietrzyk oraz Bogdan Przybyliński
i Maria Szurmiej. Wśród 113. prac 51. autorów na szczególną uwagę zasługują nowe i nowatorskie w indywidualnej twórczości dzieła Tomasza
Borkowskiego, Czesławy Gucz, Beaty Ihnatowicz, Katarzyny Rumińskiej,
Danuty Sowińskiej-Warmbier oraz Katarzyny Wesołowskiej-Karasiewicz.
Do szczególnego zapoznania skłaniają dzieła potwierdzające dotychczasową, wysoką klasę artystyczną autorów, którymi są: Anna Bochenek, Jerzy Czapiewski, Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, Stanisław
Lackowski, Edgar Jerzy Pill, Justyna Rebelka-Czapiewska, Marian Stępak, Katarzyna Wendland i Alicja Wieczorek.

Look West, 11.05. (piątek), godz. 17.00, do 27.05.
Wystawa towarzysząca międzynarodowej wystawie rysunku studenckiego „Nadrysować”. Look West prezentuje prace młodych pracowników naukowych Akademii Sztuki i Designu z Charkowa na Ukrainie.
Galeria czynna codziennie w godz. 10.00-16.00

Galeria ZPAP Nurt
Daria Rzepiela – Take Your Time, do 13.05.
Daria Rzepiela zajmuje się sztuką przestrzeni, podejmuje interdyscyplinarne działania w obszarze sztuki, designu, animacji i nauki. Studiowała w Ecole Superieured’Arts Graphique et Architecture Interieure ESAG Academie Julian - Penninghen w Paryżu oraz na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie na Wydziale Malarstwa, a także Wydziale Architektury Wnętrz,
gdzie w 2009 r. uzyskała stopień doktora w zakresie sztuk projektowych.
Ukończyła również podyplomowe studia kuratorskie w zakresie sztuki
współczesnej IHS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działa jako niezależny twórca. „Take Your Time” to wielowarstwowa gra pomiędzy znakiem
a znaczeniem. Jej zasady są proste i złożone, ciche i dramatyczne; subtelne i pełne kontrastu jak skrajnie minimalistyczna forma, którą operuje
autorka projektu.

ZAKŁAD PLASTYKI INTERMEDIALNEJ UMK /
GALERIA NAD WISŁĄ
ul. Mickiewicza 121 / ul. Przybyszewskiego 6
VII Interdyscyplinarne Spotkania Studentów Giartino - Ogród Sztuki –
Memento
17.05. (czwartek)
• godz. 17.00 Wystawa podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu. Miejsce: Galeria Spotkań WOAK
19.05. (sobota)
• godz. 12.00-14.00 pokaz realizacji plenerowych uczestników Spotkań;
Zakład Plastyki Intermedialnej UMK
• godz. 19.00-24.00 Pokaz realizacji studenckich z ASP w Gdańsku zrealizowanych w ramach VII Interdyscyplinarnych Spotkań Studentów Giartino - Ogród Sztuki, Galeria Nad Wisłą

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF
ul. Różana 1, www.zpaf-okp.pl
Sergey Maltsev - Dynamika struktur, do 12.05.
Ideą autora wystawy jest ukazanie szczegółu i ogółu miast i krajów za
pomocą kolaży budowanych z elementów architektury. Fotografie ukazują
dynamikę struktur, przecięcia linii niezwykłe połączenia. W ten sposób
autor tworzy niezwykłe miejscami medytacyjne obrazy. Czasami będąc
pewnym miejsca przedstawionego na fotografii wiele osób doświadcza
szoku poznając prawdziwe źródło powstania obrazu. Dyrektor Artystyczny
projektu i projektant Sophie von Bodisco
Galeria czynna od środy do piątku w godz. 12.00-18.00, w soboty w godz. 12.00-16.00

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka.com
Biblioteka Wyobraźni – wystawa książki artystycznej, do 15.05.
Dorobek dwóch edycji, zrealizowanych w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Suchy Las,
warsztatów plastycznych „Biblioteka Wyobraźni”. Oprócz dokumentacji
fotograficznej warsztatów na wystawie prezentowane są książki artystyczne poznańskich artystów: Tadeusza Wieczorka i Krzysztofa Wosika.
Ogniem malowane – prace rzeźbiarskie studentów Pracowni Ceramiki
Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 15.05.
Prezentacja prac rzeźbiarskich studentów. Wykonali je w Pracowni Ceramiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Narysowałam…myśl-kreska-przestrzeń - wystawa scenografii Anety
Tulisz-Skórzyńskiej, 18.05-13.06.
Wystawa będzie prezentować prace scenograficzne – projekty, makiety,
a także zdjęcia i kostiumy do utworów literackich zaliczanych do klasyki,
a także do współczesnej literatury dla młodszego widza. Impreza towarzyszącą 24. Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu „Kontakt”.
Galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia przy ul Kościuszki 41/47

Linoryty z Vlasenicy, do 8.05.
Grafiki są dziełem uczniów Primary School „Vok Karadzic” w Vlasenicy –
niewielkiego serbskiego miasteczka w Bośni i Hercegowinie.
Las wita nas, 11.05-11.06.
Przygotowana w oparciu o zbiory własne wystawa jest prezentacją pochodzących z kilkunastu krajów prac, których tematem jest las – widziany z oddali i bliska, w różnych porach roku, w słońcu i cieniu, żywy organizm, dzika a zarazem opiekuńcza przestrzeń, będąca inspiracją nie tylko
dla artystów profesjonalnych, ale też i dzieci, które motyw ten wzbogaciły
swoją niezwykłą wrażliwością i wyobraźnią plastyczną.
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

Oko Kaljedoskopu - V Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych
Tworzonych przez Dzieci
Prezentacja twórczości dzieci z różnych miast w Polsce, realizujących autorskie filmy animowane.
Pokazy filmów: 16-17.05. (środa-czwartek)
• godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00, 12.30-13.30
Warsztaty filmowe: 18.05. (piątek)
• godz. 9.00-13.00 Warsztaty I (do 15 osób) – warsztaty z animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie: Piotr Florianowcz, Anna
Rozłucka, Aneta Urbańska
• godz. 10.00-12.00 Warsztaty II (do 25 osób) – warsztaty twórcze zainspirowane filmem animowanym. Prowadzenie: Sylwia Rajkowska,
Marta Szczepańska
Udział w pokazach i warsztatach bezpłatny. Miejsce: Filia Galerii, Kościuszki 41/47

Wspomnienia: Andrzej Guttfeld - malarstwo, pastel, szkicedo 28.05.
Wystawa w pierwszą rocznicę śmierci prof. Andrzeja Guttfelda prezentuje wybór prace malarskich, pasteli i szkiców artysty. Andrzej Guttfeld - ur.1941, wybitny pastelista, artysta malarz, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Prowadził zajęcia z rysunku i malarstwa dla
studentów konserwacji i restauracji zabytków. Od roku 2001 profesor
zwyczajny. Uprawiał rysunek, malarstwo i grafikę. Wielokrotnie był nagradzany w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zmarł 27.03.2017 w wieku 75 lat
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – U TEOLOGÓW
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37
Tomasz Rzeszutek - Mój Chrystus – Malarstwo, do 27.05.
Twórca blisko 40 lat realizuje oryginalny cykl malarski. Przedstawia
w nim postać Chrystusa w różnych sytuacjach życiowych, różnych zdarzeniach, przy codziennych czynnościach. Jego Chrystus to postać bliska człowiekowi, obecna tu i teraz. Na wystawie zobaczyć można 80
wizerunków Chrystusa. Tomasz Rzeszutek ur. w 1957 r. Absolwent PLSP
w Szczecinie, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury oraz
Związku Polskich Artystów Plastyków, malarz i rysownik. W latach 80.
zadebiutował na łamach prasy ogólnopolskiej jako rysownik satyryczny.
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA OMEGA im. Marka Hoffmanna
ul. Przedzamcze 12/4
tel. 693 922 371, www.omega.civitaschristiana-torun.pl
Andrzej Guttfeld (1941-2017) - Pastele i szkice, do 25.05.

(opis – Galeria Forum)
Wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00, domofon nr 6.

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej i Bulwarze Sztuki
przy CSW, tel. 604-967-852, www.galeriarusz.art.pl
Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA MAYA
ul. Ducha Świętego 19, tel. 56 640-00-59
www.mayagaleria.com
Krzysztof Izdebski-Cruz (Kriz-Cruz), 8-29.05.
Zaliczany do grona Nowych Dawnych Mistrzów artysta, posługujący się
tradycyjnym warsztatem malarskim oraz podejmujący klasyczno-alegoryczne tematy

K
KINA

CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl
The Lodgers. Przeklęci, premiera: 4.05.

horror, Irlandia 2017, reżyseria: Brian O’Malley, występują: Charlotte Vega, Bill Milner

Strażnicy cnoty, premiera: 4.05.

komedia, USA 2018, reżyseria: Kay Cannon, wystepują: Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena

Paweł, apostoł Chrystusa, premiera: 4.05.

historyczny, USA 2018, reżyseria: Andrew Hyatt, występują: Jim Caviezel, Olivier Martinez

Ghostland, premiera: 4.05.

horror, Francja, Kanada 2018, reżyseria: Pascal Laugier, występują: Crystal Reed, Anastasia Phillips

Taxi 5, premiera: 4.05.

komedia, akcja, Francja 2018
reżyseria: Franck Gastambide, występują: Franck Gastambide, Malik Bentalha

U

GALERIA FORUM WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK
ul. Gagarina 30/34

KLUBY

LIZARD KING TORUŃ
ul. Kopernika 3, tel. 56 621-02-34, www.lizardking-torun.pl
Ciężkie Brzmienia Torunia: TAZ, CT, Mr. Filak
9.05. (środa), godz. 19.00 Bilety: 10 zł, 15 zł w dniu koncertu
Ed Sheeran Night, 10.05. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 25 zł, 30 zł w dniu koncertu

Stand-Up Kings #05, 16.05. (środa), godz. 20.00
Swoje!Gra!My! #03 Storytellers, 17.05. (czwartek), godz. 19.00

HARD ROCK PUB PAMELA
ul. Legionów 36, www.pubpamela.pl

Wstęp: 10 zł

akcja USA 2018, reżyseria: Brad Peyton, występują: Dwayne Johnson, Naomie Harris

Kabaret literacki, program 3, 4, 18.05. (piątek), godz. 21.00

Prawdziwa historia, premiera: 11.05.

Bilety i rezerwacje: kasa teatru

thriller, psychologiczny, Belgia, Francja 2017
reżyseria: Roman Polański, występują: Emmanuelle Seigner, Eva Green

TiR czyli Teatr i Rodzina, 5 .05. (sobota), godz. 18.00
Akcja podczas spektaklu „Krzyżacy”; informacje w BOW i kasie Teatru

120 uderzeń serca, premiera: 11.05.

Dyskusja na temat RODO, 10.05. (czwartek), godz. 18.00 Wstęp wolny
Fotograficzne Pogaduchy: Pustka, 11.05. (piątek), godz. 18.00

dramat, Francja 2017, reżyseria: Robin Campillo, występują: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois

Kochając Pabla, nienawidząc Escobara, premiera: 11.05.

Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

biograficzny, dramat, kryminał, Hiszpania, Bułgaria 2017
reżyseria: Fernando León de Aranoa, występują: Javier Bardem, Penélope Cruz

Świat Po Mojemu, 13.05. (niedziela), godz. 19.00

Spotkanie podróżnicze. Prowadzenie Kasia Kornelia Kowalczyk. Wstęp wolny

Tully, premiera: 11.05.

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne, 17.05. (czw.), godz. 19.30 Wstęp wolny
sMAJl potańc, 19.05. (sob.), godz. 20.00 Organizator: n obrotów. Wstęp wolny
Wystawy fotografii teatralnej, 20.05. (niedziela), godz. 11.00
• Wernisaż III pokonkursowej wystawy fotografii teatralnej z Instytutu
Teatralnego
• „Halo Teatr” vol.2 – wernisaż mobilnej wystawy fotografii teatralnej
Wojtka Szabelskiego

komedia, USA 2018, reżyseria: Jason Reitman, występują: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron
Livingston

Katyń – Ostatni świadek, premiera: 11.05.

thriller, Polska, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Piotr Szkopiak, występują: Alex Pettyfer, Talulah Riley, Robert Więckiewicz

Sobibór, premiera: 11.05.

Żaneta Lubera

Kaczki z gęsiej paczki, premiera: 11.05.

animacja, familijny, komedia Chiny, USA 2017, reżyseria: Chris Jenkins

Deadpool 2, premiera: 18.05.

komedia, akcja, sci-fi USA 2018
reżyseria: David Leitch, występują: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

Bóg nie umarł: Światło w ciemności, premiera: 18.05.

dramat, USA 2018, reżyseria: Michael Mason, występują: David A.R. White, John Corbett

Nasze najlepsze wesele, premiera: 18.05.

komedia Francja 2017
reżyseria: Olivier Nakache, Eric Toledano, występują: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve

Han Solo: Gwiezdne wojny - historie, premiera: 25.05.
przygodowy, sci-fi USA 2018
reżyseria: Ron Howard, występują: Alden Ehrenreich, Donald Glover

Pozycja obowiązkowa, premiera: 25.05.

komedia USA 2018, reżyseria: Bill Holderman, występują: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen

Made in Italy, premiera: 25.05.

komedia, dramat Włochy 2018
reżyseria: Luciano Ligabue, występują: Stefano Accorsi, Kasia Smutniak

Bella i Sebastian 3, premiera: 31.05.

familijny, przygodowy Francja 2017
reżyseria: Clovis Cornillac, występują: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac
(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury –
Od Nowa)

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/
Grupa n Obrotów zaprasza na wspólne tradycyjne muzykowanie
7, 14, 28.05. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00 Wstęp wolny
Milonga czyli wieczór z tangiem, 5, 12, 26.05. (sob.), godz. 20.30-00.30

Rampage: Dzika furia, premiera: 11.05.

dramat, wojenny Rosja 2018
reżyseria: Konstantin Khabenskiy, występują: Konstantin Khabenskiy, Christopher Lambert

Post Mortem Festival w. Hegemone, Lovte, also with razors and more
11.05. (piątek)
Baywatch w NRD, Post Mortem afterparty, 11.05. (piątek)
Absorbed Mindz pres. Drum’n’Bass Night vol.1, 12.05. (sobota)
Koncert: Angelus Apatriada, Skeletal Remains, 15.05. (wtorek)
Yellow Friday - Jelo B-day Party, 18.05. (piątek)
Welcome in my House, 19.05. (sobota)
XV Urodziny Klubu NRD w. Łowcy, 25.05. (piątek)
XV Urodziny Klubu NRD w. Jay Shephard, 26.05. (sobota)
Koncert: Dick4Dick, 27.05. (niedziela)
Koncert: Alameda 4, 31.05. (czwartek)

Fot. Wojtek Zillmann

Rafał „Zwierzak” Zieliński (solo) oraz Żaneta Lubera z zespołem
7.05. (pon.), godz. 19.00 Koncert transmitowany przez Radio PiK. Wstęp wolny
Campus HRPP. Warsztaty gitarowe, 13.05. (niedziela), godz. 17.00
Prowadzący: Krzysztof „pARTyzant” Toczko. Wstęp wolny

Supergrupa Czarny Pies, 14.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Bilety: 25 zł / 35 zł w dniu koncertu

Total Chaos (USA), 21.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Human Rights. Bilety: 25 zł / 35 zł w dniu koncertu

pARTyzant & Przyjaciele oraz Sony Side
28.05. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

KLUB NRD, ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub
Majówkowa Palmiarnia, 2.05. (środa)
Residents NRD x Majówka w. Dj Funktion & StosunkowoDobry Waca
4.05. (piątek)
Trzaski vol. 19 w. Lemiszewski 5.05. (sobota)

Wstęp wolny

KLUB KONIEC ŚWIATA, ul. Podmurna 4/6
Koncert: The Dahmers (SWE), Poison Heart, The Shitstorms
5.05. (sobota), godz. 20.00
Rock&roll, garage, horror punk. Jedna z ciekawszych, młodych kapel na
szwedzkiej scenie - The Dahmers, a towarzyszyć jej będzie warszawskie
Poison Heart, które przyjedzie do Torunia z zapowiedzią nowego albumu.
The Shitstorms to trio z Bydgoszczy grające głośny, garażowy rock’n’roll
z elementami psychodeli i noise. Bilety: 20 zł na bramce w dniu koncertu
Koncert: MaidaVale (SWE), The Black Wizards (POR), 8.05. (wtorek)
Blues rock, psychodela, retro, stoner, fuzz, rock&roll

HANZA CAFE, ul. Piekary 28
Hanza Globtrotters: Dorota Przyborkiewicz - Afryka Zachodnia - Ghana,
Benin, Togo, 24.04. (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja Verda i Hanza Cafe

T
TEATRY

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl
Duża Scena

Krzyżacy
5-6.05. (sobota-niedziela), godz. 18.00
8.05. (wtorek), godz. 11.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22zł

Tango, reż. Piotr Ratajczak
27.05. (niedziela), godz. 19.00
29.05. (wtorek), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł
Scena Na Zapleczu

Reyjkavik’74, reż. Katarzyna Kalwat, 16.05. (środa), godz. 19.00
Bilety : 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

#ciemność, reż. Tomasz Kaczorowski
9.05. (środa), godz. 19.00
10.05. (czwartek), godz. 11.00
11.05. (piątek), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Cyber Cyrano, 30.05. (środa), godz. 11.00 i 13.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł
Foyer

9 x John L., reż. Anna Magalska
2-4.05. (środa-piątek), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Józef i Maria
9-11.05. (środa-piątek), godz. 19.00
12.05. (sobota), godz. 18.00 – bilet za 300 gr
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł
Wejściówka

Loża Kopernika – kabaret literacki, 4,18.05. (piątki), godz. 21.00
Bilety: 50 zł

Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT
19.05. (sobota)
• godz. 14.00-16.00 Łącznik – warsztaty pedagogiczno-teatralne, plac
przed TWH
• godz. 16.00 otwarcie festiwalu, Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń/ Polska), Wielkie niebo. Od Wschodu do Zachodu, choreogr. Natalia Iwaniec,
TWH, duża scena
• godz. 18.00 Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny (Wilno/Litwa), Lokis,
reż. Łukasz Twarkowski, CKK Jordanki
• godz. 21.30 spotkanie z realizatorami spektaklu „Lokis”, TWH, foyer
• godz. 22.30 Potańcówka otwarcia, plac przed TWH
20.05. (niedziela)
• godz. 10.00 Dzieci listy piszą, warsztaty i instalacja po warsztatowa, ul.
Wilama Horzycy
• godz. 11.00 Fotografia teatralna, wernisaż, Wejściówka

• godz. 11.00 Halo Teatr vol.2, telefoniczna fotografia teatralna Wojtka
Szabelskiego, wernisaż, Wejściówka
• godz. 12.00 Teatroteka: Cicha noc, projekcja i rozmowa z reżyserem
Pawłem Pasztą, bilety 12/14 zł, CSW
• godz. 15.00 Kontakt-Lubimowka, czytanie dramatu: Asia Wołoszyna
Mama, spotkanie z autorką, CKK Jordanki
• godz. 18.00 Theater Basel (Bazylea/Szwajcaria), Leonce i Lena, reż.
Thom Luz, Arena Toruń
• godz. 20.30 Teatr im. Maxima Gorkiego (Berlin/Niemcy), Nach uns das
All, reż. Sebastian Nübling, TWH duża scena
• godz. 22.00 spotkanie z realizatorami spektaklu „Leonce i Lena”,
TWH, foyer
• godz. 22.30 spotkanie z realizatorami spektaklu „Po nas choćby kosmos”, TWH, foyer
21.05. (poniedziałek)
• godz. 11.00 GaGa – lekcja otwarta, bilety – 10 zł, CKK Jordanki
• godz. 13.00 Mr. Gaga – projekcja filmu, CSW
• godz. 12.00 Reżyserzy Kontaktu – promocja numeru specjalnego czasopisma „Litteraria Copernicana”, Wejściówka
• godz. 13.00 Spójnik, warsztaty pedagogiczno-teatralne, plac przed
TWH
• godz. 16.00 Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń/Polska), Reykjavik ’74,
reż. Katarzyna Kalwat, TWH, mała scena
• godz. 18.00 Szkoła Sztuki Dramatycznej (Moskwa/Rosja), Panna bez
posagu, reż. Dmitrij Krymow, CKK Jordanki
• godz. 21.00 spotkanie z realizatorami spektaklu „Reykjavik ‘74”, TWH,
foyer
• godz. 21.30 spotkanie z realizatorami spektaklu „Panna bez posagu”,
TWH, foyer
22.05. (wtorek)
• godz. 11.00 Relacje polsko-litewskie z perspektywy historycznej, dyskusja, CKK Jordanki
• godz. 15.00 Kontakt-Lubimowka, czytanie dramatu: Paweł Priażko
Czarne pudełko, CKK Jordanki
• godz. 16.00-19.00, 20.00-23.00 Teatr Ludowy (Kraków/ Polska), Sekretne życie Friedmanów, reż. Marcin Wierzchowski, TWH, duża scena
• godz. 20.00 Teatr.doc, (Moskwa/Rosja) Człowiek z Podolska, reż. Michaił Ugarow, TWH, mała scena
23.05. (środa)
• godz. 10.30 spotkanie z realizatorami spektaklu „Sekretne życie
Friedmanów”, plac przed TWH
• godz. 11.00 spotkanie z realizatorami spektaklu „Człowiek z Podolska”, plac przed TWH
• godz. 11.30 Rola teatru niemieckiego podczas kryzysu uchodźczego
w 2015 r., wykład Stephena E. Wilmera, Collegium Maius, s. 311
• godz. 12.30 Dorosnąć wiosną, fotoinstalacja i spotkanie z Georgią Krawiec, Galeria Sztuki Wozownia
• godz. 15.00 Kontakt-Lubimowka, czytanie dramatu: Marina Dadyczenko Karaś, CKK Jordanki
• godz. 17.00 Wschód+Zachód – warsztaty pedagogiczno-teatralne,
CKK Jordanki
• godz. 18.00 Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń/Polska), Tango, TWH
duża scena, Pl. Teatralny
• godz. 20.00 Dialog Dance (Kostroma/Rosja), Marusia, reż. Aleksander
Andrijaszkin, TWH mała scena

• godz. 21.30 spotkanie z realizatorami spektaklu Tango, TWH, foyer
• godz. 22.00 spotkanie z realizatorami spektaklu „Marusia”, TWH, foyer
• godz. 22.30 spotkanie z realizatorami spektaklu „Tango”, TWH, foyer
24 maja (czwartek)
• godz. 10.00-14.00 Warsztaty z teatru fizycznego, CKK Jordanki
• godz. 11.00 7 x 7 czytania/instalacje, start – plac przed TWH
• godz. 13.00-17.00 warsztaty dramaturgiczne, CKK Jordanki
• godz. 15.00 Kontakt-Lubimowka, czytanie dramatu: Michaił Durnienkow
Utopia, CKK Jordanki
• godz. 18.30 Hauptakton GbR (Monachium/Niemcy), Sytuacja wyciągniętej ręki, reż. Olivier Zahn, TWH, mała scena)
• godz. 18.00 les ballets C de la B (Gandawa/Belgia), Requiem dla L., reż.
Alain Platel, CKK Jordanki
• godz. 20.30 Ryski Rosyjski Teatr im. Michaiła Czechowa (Ryga/Łotwa),
Medea, reż. Vladislavs Nastavševs, TWH duża scena
• godz. 22.00 spotkanie z realizatorami spektaklu „Sytuacja wyciągniętej
ręki”, TWH, foyer
• godz. 22.30 spotkanie z realizatorami spektaklu „Medea”, TWH, foyer,
I piętro
25.05. (piątek)
• godz. 10.00 Teatroteka: Sprawa Rity G., projekcja i rozmowa z autorką
tekstu Jolantą Janiczak, bilety 12/14 zł, CSW
• godz. 12.00 Teatr polityczny – debata, CKK Jordanki
• godz. 15.00 Kontakt-Lubimowka, czytanie dramatu: Marius Ivaškevičius
Śpiący, spotkanie z autorem, CKK Jordanki
• godz. 18.00-19.40 les ballets C de la B (Gandawa/Belgia), Requiem dla
L., reż. Alain Platel, CKK Jordanki
• godz. 20.15-21.00 spotkanie z realizatorami spektaklu Requiem dla L.,
TWH, foyer
• godz. 22.00 ogłoszenie werdyktu jury, TWH duża scena
Wydarzenia ciągłe:
18-25.05.
• Narysowałam… myśl-kreska-przestrzeń, wystawa projektów scenograficznych Anety Tulisz-Skórzyńskiej, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
19-25.05.
• Maszyna do kontaktowania, instalacja powarsztatowa, SP nr 1
• Lubię/nie lubię, interaktywna instalacja, plac przed TWH
• Między nami dzieciakami, miniwystawa prac dzieci z całej Europy, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
20-25.05.
• Śniadania przy stole kontaktowym, plac przed TWH, w razie niepogody
Kawiarnia Wejściówka
• Fotografia teatralna, wystawa pokonkursowa III edycji Konkursu Fotografii Teatralnej, Wejściówka
• Halo Teatr vol.2, mobilna wystawa telefonicznej fotografii teatralnej
Wojtka Szabelskiego, Foyer TWH
• Dzieci listy piszą, instalacja powarsztatowa, ul. Wilama Horzycy
21-25.05.
• Spójnik, instalacja powarsztatowa, plac przed TWH
23-25.05.
• Dorosnąć wiosną, fotoinstalacja georgii Krawiec, Galeria Wozownia

TEATR BAJ POMORSKI
ul. Piernikarska 9, tel. 56 652-20-29
www.bajpomorski.art.pl
Historia Calineczki, 1.05. (wtorek), godz. 12.00, 14.30
Szewczyk Dratewka
3.05. (czwartek), godz. 12.00, 14.00
6.05. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
13.05. (niedziela), godz. 12.00
15.05. (wtorek), godz. 9.30, 11.30
Księga Dżungli
8-9.05. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
10.05. (czwartek), godz. 9.30, 17.00
11.05. (piątek), godz. 9.30
Krótki kurs piosenki aktorskiej, 12.05. (sobota), godz. 18.00
Spektakl w reżyserii Wojciecha Szelachowskiego. Dzień Teatru Publicznego: Bilet za 300 groszy. Sprzedaż biletów będzie trwać 12.05. w godz.
12.00-18.00
Baśń o Złotej Rybce, 16-18.05. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00
Przypadki doktora Bonifacego Trąbki, 20.05. (niedz.), godz. 12.00, 14.00
Najmniejszy Bal Świata
22-25.05. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
26.05. (sobota), godz. 12.00 Dzień Matki
29-30.05. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
Przytulaki, 27.05. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
tel. 512-982-813, www.teatrmuzyczny.torun.pl
Uwaga! Z powodu remontu siedziby, zmiana lokalizacji:
spektakle i imprezy, oprócz tych dla najmłodszych: Fundacja Tumult, Rynek Nowomiejski 28
spektakle dla maluchów (Rosnę i Afrykańska Przygoda): byłe Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych, ul. Sienkiewicza 38
Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4

Złoto i liście, 9-10.05. (środa-czwartek), godz. 9.00 i 11.00
Bilety: 20 zł dziecko, 22 zł dorosły

Jacek i Placek na tropie księżyca
15-17.05. (wtorek-czwartek), godz. 9.00 i 11.30
Bilety: 22 zł dziecko, 25 zł dorosły; 20 zł grupy szkolne

Siostry Parry, 19-20.05. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Kolacja na cztery ręce, 22-23.05. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Musicodrama 3 - musical kieszonkowy, 27.05. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

• godz. 18.00 koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia
Miejsce: Rynek Staromiejski

TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33
www.tak.torun.pl
Majówka w Toruniu
(imprezy niezawarte w programach instytucji)
29.04. (niedziela)
• godz. 12.00-17.00 Inauguracja sezonu turystycznego
M.in. animacje dla dzieci, wypiek toruńskich pierników, pokazy udzielania
pierwszej pomocy, warsztaty mydlarskie, prezentacje Lokalnej Organizacji Turystycznej, konkursy wiedzy o Toruniu i wiele innych. Na scenie zagrają Rafał „Zwierzak” Zieliński oraz cover band MV-BIM.
Miejsce: Rynek Nowomiejski

30.04. (poniedziałek)
• godz. 16.00 Teatr Baj Pomorski „Legendy Toruńskie”
Miejsce: Rynek Staromiejski

- spektakl bezpłatny,

1.05. (wtorek)
• godz. 20.00 Koncert Jose Luis Pardo
Argentyński gitarzysta, który urodził się w Buenos Aires. W wieku 11 lat
chwycił po raz pierwszy za gitarę, by potem w wieku 13 lat odkryć bluesa,
a w wieku 15 lat grywać już klubach Buenos Aires. Po ponad 15 latach koncertowania, Pardo dawał koncerty niemal na całym świecie: w Południowej Afryce, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Hiszpanii, Portugalii, Rosji,
Łotwie, Armenii, Brazylii, Armenii czy nawet w Indiach i Kongo. Już w wieku
20 lat był członkiem zespołu Albert King Tribute Band, a od 2008 roku
założył własny zespół The Mojo Workers, który był jednym z ważniejszych
zespołów bluesowych w Buenos Aires. Od ponad 8 lat mieszka w Hiszpanii, w Madrycie, nie tylko rozwijając swój solowy projekt, ale także będąc
nauczycielem – jest jednym z założycieli Madrid Blues School. W 2017
roku wydał dziewiąty album „Ruccula for Dracula”, na którym oprócz bluesa eksploruje inne, najbardziej znane gatunki amerykańskiej muzyki, takie jak: blues, soul, rock czy ragtime. Muzyka to połączenie dominującej
bluesowej gitary i uwodzącego wokalu w towarzystwie żywiołowej sekcji
dętej. Wstęp wolny, Miejsce: Rynek Staromiejski
2.05. (środa) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
• godz. 14.00 uroczystość wojskowa: przyjęcie meldunku przez Dowódcę
Garnizonu Toruń, odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi,
historia Święta Flagi Państwowej, przemówienia okolicznościowe, Pieśń
Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Miejsce: Skwer im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej
• godz. 14.30 korowód Poloneza z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Młody
Toruń oraz Orkiestry Wojskowej na Rynek Staromiejski
• godz. 14.45 piknik na Rynku Staromiejskim: wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych, pokaz tańców narodowych w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca Młody Toruń, koncert Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury, pokaz pojazdów zabytkowych, biało-czerwona fotobudka, układnie
megapuzzli, warsztaty plastyczne prowadzone przez OPP Dom Harcerza
oraz Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, wspólne zdjęcie
w barwach narodowych, prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”
w ramach obchodów 100-lecia niepodległości

3.05. (czwartek) 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
• ok godz. 13.15 uroczystość wojskowa: przyjęcie meldunku przez Dowódcę Garnizonu Toruń, odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi, przemówienia, pokaz musztry paradnej Orkiestry Wojskowej z Torunia
• godz. 15.30 koncert fortepianowy muzyki polskich kompozytorów
„Polskie melodie” w wykonaniu Witolda Kawalca
Miejsce: Rynek Staromiejski

4.05. (piątek)
• godz. 16.00-19.00 Cicha impreza, wstęp wolny. Miejsce: Pod Krzywą
Wieżą
5.05. (sobota)
• godz. 16.00-19.00 Cicha impreza, wstęp wolny. Miejsce: Pod Krzywą
Wieżą
• godz. 20.00 Koncert Natalii Kukulskiej
Występ, piosenkarki, kompozytorki i producentki muzycznej. Artystka zaprezentuje nie tylko znane hity, ale także piosenki ze swojego
najnowszego albumu, wydanego w 2017 r. „Halo tu Ziemia”. Natalia
Kukulska zadebiutowała w 1986 r. albumem Natalia, który skierowany był przede wszystkim do dzieci. Później, po płytach „Bajki Natalki”
(1987) czy „Najpiękniejsze kolędy” (1991), w wieku nastoletnim wydała album „Światło”, który szybko uzyskał status złotej płyty. Do 2015
artystka nagrała jeszcze 7 albumów studyjnych, z których trzy uzyskały
status złotej, a jeden status platynowej płyty. W latach 1997, 2001 i
2008 uzyskała nominacje Fryderyka. Wstęp wolny, miejsce: Rynek Staromiejski
6.05. (niedziela)
• godz. 11.00-14.00 Warsztaty edukacyjne, wstęp wolny, miejsce:
Rynek Staromiejski
• godz. 14.00 Występ dziecięcego zespołu muzyczno-teatralnego Malitumba, wstęp wolny, miejsce: Rynek Staromiejski
• godz. 16.00-19.00 Cicha impreza, wstęp wolny. Miejsce: Pod Krzywą
Wieżą
• godz. 20.00 Koncert Wojciecha Gąssowskiego
Ikona polskiej muzyki. Piosenkarz, gitarzysta i kompozytor największą
popularność zyskał w latach 80. przebojem „Gdzie się podziały tamte
prywatki”. W latach 70. królowała jego piosenka „Przygoda bez miłości”, a w latach 60. „Zielone wzgórza nad Soliną”. Wokalista współpracował z wieloma polskimi zespołami, takimi jak Czerwono-Czarni, Chochoły, Tajfuny, Polanie, Grupa ABC czy Test. Wykonywał też piosenki do
takich seriali jak „Wojna domowa” czy „M jak Miłość”.
Wstęp wolny, miejsce: Rynek Staromiejski

P

TAK

PLANETARIUM

PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl
Astropies Łajka(dla dzieci)

Bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca najodważniejszego psa w historii, który jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu. Jego oczyma poznajemy dzień i noc,
zachwycamy się tęczą i przeżywamy burzę. Razem z Łajką szukamy wśród gwiazd psich
konstelacji, by w końcu wziąć udział w próbach wytrzymałościowych, zdając test na kosmonautę. Seans przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Meteoplanet

Opowieść o niezwykłościach pogody w Układzie Słonecznym. Wsłuchamy się w legendy i metody dawnych sposobów przewidywania pogody na podstawie wyglądu nieba i odwiedzimy
najstarszą w Toruniu stację meteorologiczną. Sprawdzimy pogodę jaką zastaną przyszli
mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy miejsc z ekstremalnym wiatrem, ciśnieniem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet zanurzymy się w gradzie diamentów. Seans dla
uczniów klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych.
Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko”, a także popularnonaukowe „Makrokosmos”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta
Kopernika”
Godziny projekcji: od poniedziałku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, w soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30,
w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł; normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich widzów bilet ulgowy

multimedialna wystawa interaktywna Baza MARS#17

Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający
niczym członkowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do
tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko
monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu
„Czerwonej Planety” czy właściwe gospodarowanie energią. Baza MARS#17 to nowoczesna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija umiejętności i pobudza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!
Godziny wejść: od poniedziałku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.30; w niedziele wejścia o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł, w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM

Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się
i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku,
a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty
wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa,
cyklon, lepkość cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów.
W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na
przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający
wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka.
Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.15; w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł; normalny 10 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy
Uwaga! W długi majowy weekend zmiana repertuaru. Szczegóły na www

INNI ORGANIZATORZY
FUNDACJA EUROPEJSKIEJ AKADEMII SZTUKI
ZESPÓŁ KAMERALNY MULTICAMERATA
25. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2018
1.05. (wtorek), godz. 18.00 Koncert Prezydencki
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, dyrygent Paweł Kapuła, solistka Marianna Żołnacz – flet. W programie: Hymn Polski
i Unii Europejskiej, Ignacy Paderewski – Uwertura na orkiestrę symfoniczną, Carl Philipp Emanuel Bach – Koncert fletowy d-moll, Dmitrij Szostakowicz – I symfonia f-moll op. 10 Miejsce: CKK Jordanki
2.05. (środa) Dzień Poloneza w ramach obchodów Dnia Flagi
• godz. 12.00-14.00 koncerty Polonezów w trakcie przejazdu po Toruniu
w wykonaniu pianistów: Dominiki Eski i Roberta Matusiaka. Miejsce:
tramwaj Polonez linii nr 1
• godz. 14.30 Korowód Poloneza w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń. Miejsce: Rynek Staromiejski
• godz. 19.00 Koncert Polonezów powstałych w okresie ostatniego 200-lecia pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Torunia
Wykonawcy: Karolina Sekuła fortepian, Dominik Gawarkiewicz wiolonczela, Monika Skruszewicz skrzypce, Robert Matusiak i Dominika Eska
fortepian, Multicamerata
• Otwarcie wystawy Taniec ojców to odwieczny! Cenne druki polonezów ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.
Miejsce: Dwór Artusa

3.05. (czwartek), godz. 18.00 Koncert Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Stanisław Moniuszko - Opera Straszny Dwór w wykonaniu solistów, chóru
i Orkiestry Dworskiej pod dyrekcją Piotra Wajraka Miejsce: Dwór Artusa
4.05. (piątek), godz. 18.30 Koncert Kompozytorów Toruńskich
Orkiestra Cappella Gedanenis pod dyrekcją Jacka Brzoznowskiego, soliści
Klaudia Trzasko sopran, Mateusz Kołos tenor. W programie: Adam Józef
Falenta, Moja Gwiazda, Mateusz Ryczek Sanctus, Magdalena Cynk Oratorium o życiu błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego Miejsce: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
5.05. (sobota), godz. 18.00 Koncert polsko-szwedzki
Gotlands Blasarkvintett - Szwecja oraz toruńska Multicamerata. W programie: Jan Stefani Polonez z opery Krakowiacy i Górale, Ignacy Jan Paderewski Menuet, Wojciech Lutosławski Preludia Taneczne, Bengt Lundin
Moods, Irregular Surface, Rondo chorale, Serene, Tribute, Jean Francaix
Dixtour. Miejsce: Ratusz Staromiejski
8.05. (wtorek), godz. 18.00 Koncert Polonezów, otwarcie wystawy
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
Wykonawcy: Jan Kalinowski gitara, Valery Ivanow skrzypce, Larisa Strelita-Strelle wiolonczela, Marcin Pająk fortepian, Szymon Barczak wiolonczela
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka UMK

11.05. (piątek), godz. 19.00
Toruńska Orkiestra Symfoniczna, dyrygent Dainius Pavilionis, solistka
Svetlana Andreeva fortepian. W programie: A. Borodin Uwertura do opery
Kniaź Igor, S. Prokofiev III koncert fortepianowy C-dur op. 26, Ingvar Karkoff Polonez prawykonanie, W.A. Mozart XL Symfonia g-moll KV 550
Miejsce: CKK Jordanki

13.05. (niedziela), godz. 18.00
Kwartet Saksofonowy z Rygi, Łotwa solistka Herta Hansena fortepian.
W programie: Johann Sebastian Bach Aria, George Frederic Handel Uwetura do Oratorium Salomon, Antonio Vivaldi Cztery Pory Roku Wiosna,
Georgs Pelēcis Na północnym wybrzeżu Vidzeme, Dizzy Gilespie Caravan

Miejsce: Ratusz Staromiejski

19.05. (sobota), godz. 18.00 Iro Rantala fortepian, Finlandia
Miejsce: Od Nowa

20.05. (niedziela), godz. 19.00 Arsis Handbell Ensemble (Estonia)
Koncert na dzwonkach i dzwonach ręcznych, w programie J.S. Bach,
P. Czajkowski, F. Chopin, A. Part. Miejsce: Katedra śś. Janów
29.05. (wtorek), godz. 19.00
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Wilnie pod dyrekcją Modestasa
Pitrenasa, solistka Dalia Kuznecovaitė, skrzypce. W programie: Mikalojus
Konstantinas Ciurlionis, Poemat Symfoniczny W lesie, M.K. Ogiński Polonez a-moll, Henryk Wieniawski Koncert skrzypcowy nr 2, Piotr Czajkowski
Symfonia nr 6 Patetyczna. Miejsce: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Na koncerty obowiązują bezpłatne wejściówki. Na koncerty w CKK Jordanki do odbioru w kasie CKK
w godz. 13.00-17.00 oraz na godzinę przed koncertem, na pozostałe koncerty w kasie Ratusza
Staromiejskiego lub na godzinę przed koncertem w miejscu koncertu.

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl
VIII Festiwal Cichej Muzyki - Basses Diverses, viola da gamba vs
wiolonczela, 27.05. (niedziela), godz. 17.00
Majowa odsłona festiwalu będzie stała pod znakiem francuskiego baroku,
który był miejscem spotkania i ciekawej konfrontacji dawnych instrumentów: violi da gamba i jej instrumentalnej następczyni, wiolonczeli. To niegdysiejsze spotkanie tradycji i nowoczesności okazało się na gruncie stylu
francuskiego bardzo udane. I ten właśnie wątek plus pełną ornamentów
muzykę znad Sekwany zaprezentuje troje muzyków. Wykonawcy: Christian Zincke - viola da gamba, Ewa Witczak - wiolonczela barokowa, viola
da gamba, Dorota Zimna – klawesyn. Słowo: Jakub Burzyński

FUNDACJA KORZENIE KULTURY, RAFAŁ IWAŃSKI
Festiwal Muzykofilia II: natura dźwięku
Prezentacja najbardziej oryginalnych instrumentalistów z Polski, tworzących szeroko rozumianą muzykę aktualną. Motyw przewodni: instrumenty akustyczne
25.05. (piątek), godz. 19.00
Koncerty: Zdzisław Piernik (tuba, tuba prepearowana, instrumenty perkusyjne) i HATI (Rafał Iwański i Rafał Kołacki - bębny, gongi i instrumenty
perkusyjne, instrumenty dęte), Sławek Janicki (kontrabas), Zdzisław Piernik i Sławek Janicki, Jachna/Buhl - Wojciech Jachna (trąbka) i Jacek Buhl
(perkusja), duet stworzony przez bardzo oryginalnych i doświadczonych
muzyków działających w nurcie muzyki improwizowanej i okołojazzowej;
wspólna improwizacja Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy. Miejsce: Dwór Artusa
26.05. (sobota), godz. 12.00
Wykład mistrzowski i spotkanie ze Zdzisławem Piernikiem Miejsce: CSW

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”
Orient Express – Ludzie: Przystanek Tunezja
24.05. (czwartek), godz. 17.00
Gość: Mahfoudh Chtioui. Podczas comiesięcznych spotkań tym razem
oddamy głos nie przedstawicielom środowisk akademickich, jak miało
to miejsce w trakcie pierwszej edycji projektu, nie ekspertom, lecz przedstawicielom arabskiego świata i kultury, którzy wybrali Polskę na swoją
drugą ojczyznę i tu, w naszym regionie, znaleźli swoje miejsce na ziemi.
Goście pochodzący z różnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie tylko prezentują świat muzułmańskiego Orientu, jego dziejów
i współczesności oraz różnych aspektów kultury, ale przede wszystkim
konfrontują ten świat z naszym światem, pokazując cały bagaż doświadczeń, który stał się ich udziałem z chwilą wyboru naszego kraju na swoją
ojczyznę. Miejsce: CSW. Wstęp wolny

Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

KURIA DIECEZJALNA TORUŃSKA
www.organy.diecezja.torun.pl
Świętojański Festiwal Organowy
• 19.05. (sobota), godz. 19.00 Koncert Inauguracyjny
Bartosz Jakubczak – organy, Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego,
Grzegorz Mielimąka – dyrygent Miejsce: Katedra śś. Janów
• 26.05. (sobota), godz. 19.00 Krzysztof Karcz (Czechowice-Dziedzice) organy Miejsce: kościół pw. św. Michała Archanioła
• 27.05. (niedziela), godz. 19.00 Jan Mroczek (Częstochowa) - organy
Miejsce: Katedra śś. Janów

• 3.06. (niedziela), godz. 19.00 Maciej Zakrzewski (Gdańsk) - organy
Miejsce: kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu

• 8.06. (piątek), godz. 19.00 Jakub Kwintal (Bydgoszcz) - organy
Miejsce: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

• 9.06. (sobota), godz. 19.30 Michał Kopyciński (Lublin) - organy
Miejsce: kościół pw. Wniebowzięcia NMP

• 16.06. (sobota), godz. 20.00 Marcin Armański (Świdnica) - organy
Miejsce: kościół pw. Ducha Świętego

• 23.06. (sobota), godz. 19.00 Koncert Finałowy Karol Mossakowski
(Paryż) – organy Miejsce: katedra śś. Janów

FUNDACJA CIRCART
Spotkania teatralno-nowocyrkowe
• 4.05. (piątek), godz. 16.00 Pokaz iluzji i warsztaty.
Miejsce: Rynek Staromiejski

• 5.05. (sobota), godz. 16.00 Przetrwam - Opowieść Pani Durabo.
Miejsce: dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

• 6.05. (niedziela), godz. 16.00 Wąski - spektakl dla dzieci i warsztaty
cyrkowe, Miejsce: Rynek Staromiejski

KLUB SENIORA „ZACISZE”
ul. Bema 38a, tel. 698-194-471
Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Wycieczka do Gdańska, 17.05. (czwartek)
W programie: Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w kościele św. Brygidy, Europejskie Centrum Solidarności i słynna sala BHP, Port w Gdyni, gdzie
cumują Dar Pomorza oraz ORP Błyskawica, a także Akwarium Gdyńskie.
Ilość miejsc ogranicznoa. Informacje tel. 698-194-471

Królowej anielskiej śpiewajmy, 24.05. (czwartek), godz. 16.00
Wspólne śpiewanie pieśni maryjnych

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK, ul. Lwowska 1
Nowa Zelandia – piękna kraina na krańcu świata
23.05. (środa), godz. 18.00-19.00

Wstęp wolny. Miejsce: Budynek Wydziału Nauk o Ziemi, sala 104 - Audytorium im. R. Galona

TILL DEATH TATTOO, www.tilldeath.pl
4. Charytatywny Walk In Day, 19.05. (sobota), od godz. 12.00
Zapraszamy tatuatorów z całej Polski, którzy przygotowują wcześniej po
kilka autorskich projektów do wykonania w dniu wydarzenia - tego dnia
nie ma zapisów, obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, a całkowity
dochód z imprezy przekazujemy następnie na dziecięce Hospicjum Nadzieja oraz toruńskie Schronisko dla Zwierząt - w zeszłym roku w akcji
udział wzięło 14. tatuatorów, dzięki którym udało nam się wspólnie zebrać ponad 10 000 zł - w tym roku mamy już potwierdzonych 17 artystów.
Miejsce: CSW

STOWARZYSZENIE GO SPORT
Toruń na rowery 2018, 26.05. (sobota)
Start z placu cyrkowego Na Skarpie, meta: Zamek Dybowski. Tam odbędzie się wielki piknik rowerowo-rekreacyjny. Kolumna rowerowa przejedzie trasę o długości około 8 km. Peletonowi towarzyszyć będą różne
atrakcje, w tym muzyczna riksza, która zaprowadzi grupę do wioski rowerowej na dziedzińcu Zamku Dybowskiego. Tam odbędzie się trzygodzinny
rodzinny festyn rowerowy. Wśród atrakcji: darmowe ogniska, rowerowe
prezentacje podróżników, strefa gastro, strefa sportu, strefa dziecięcych
atrakcji strefa bezpieczeństwa oraz darmowe oprowadzanie po ruinach
zamku, rowerowe nagrody w tym rowery, prezentacja nietypowych jednośladów, darmowe znakowanie rowerów, występy sceniczne. Udział bezpłatny

FORT IV
ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36, www.fort.torun.pl
Majówka w Forcie IV, 28.04.-6.05.
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem, warsztaty wypieku pierników, zwiedzanie Starego Miasta. Szczegóły na www
Dyżury przewodnickie w Forcie IV. W każdy piątek i sobotę w Forcie IV, godz. 21.00
Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).
Bilety wstępu: Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie,
studenci, emeryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób): ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za
przewodnika, normalny 7 zł + opłata za przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis. Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem dla grupy do 10 osób 35
zł + koszt pochodni, dla grupy do 45 osób 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób –
100 zł + koszt pochodni. Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45
osób (dzieci i młodzież) – 500 zł. Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwójny: grupy do 10 osób
– 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł, z przewodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl
Potańc Łudzikwiat, 19.05. (sobota), godz. 20.00
Bądź w kontakcie z kulturą. sMajl potańc to zabawa taneczna z repertuarem muzyczno-tanecznym wywodzącym się z dawniejszej tradycji polskiej wsi, ale również z kultur nam pokrewnych: szwedzkiej, francuskiej
i różnych zakątków Europy. Tradycyjnych tanecznych doznań tego wieczoru odszukać będzie można w parach, kole czy korowodzie, wewnątrz
i na zewnątrz, po polsku, szwedzku, francusku, portugalsku i bretońsku.
Od współ-muzykantów i od współ-tancerzy. Do tańca zagrają: agregandado i goście. Wstęp dowolny, dobrowolny. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1
Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
7, 14, 21, 28.05. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących
w wygrywaniu melodii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 9, 16, 23, 30.05. (środy), godz. 19.30

Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne.
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku
tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii),
mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są w sposób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. Miejsce: Toruń, Studio DFNS,
Rynek Nowomiejski 27

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184
Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, których
tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spotkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Zapraszamy
do współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury.
Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30. Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14, www.domlegend.pl
Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść się
w czasie i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu najsłynniejszych opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skórze.
Utalentowani bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licznych scen, zadań
i wyzwań. Edukacja przenika się z zabawą, a emocje i humor powodują, że wizyta w Domu Legend
na długo zapada w pamięć.
Czynne w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach, ostatni o 17.00.
Zapraszamy grupy liczące od 5 do 50 osób.
Bilety dla dzieci od lat 3: 10 zł, dla dorosłych: 14 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, dla dorosłych niepełnosprawnych: 10 zł. Pokaz trwa ok. 45 minut.

TORUŃSKA PIERNIKARNIA MISTRZA BOGUMIŁA
ul. Królowej Jadwigi 24, tel. 56 678-18-00, 725-011-050
www.piernikarniatorun.pl
Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym barwnej
historii pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzyka średniowiecza.
W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące piernikami, a dla dorosłych
piernikowe biesiady i spotkania integracyjne.
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1.05. (wtorek)
od godz. 10.00 Festyn historyczny: Majówka rycerska – Wspólna historia
Czech i Polski – rok 1410, do 3.05., Zamek Krzyżacki
godz. 16.00 Majowe nastroje piknikowe, Dom Muz, ul. Poznańska
godz. 18.00 25. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2018,
do 29.05., CKK Jordanki i inne miejsca
godz. 20.00 Koncert Jose Luis Pardo, Rynek Staromiejski
Motyle latają nad głową - wystawa, OPP Dom Harcerza

2.05. (środa)
godz. 14.00 uroczystość wojskowa, Skwer im. Oficerskiej Szkoły Marynarki
Wojennej
godz. 14.30 korowód Poloneza z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Młody
Toruń oraz Orkiestry Wojskowej, na Rynek Staromiejski
godz. 14.45 piknik, Rynek Staromiejski
godz. 18.00 koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia, Rynek Staromiejski

3.05. (czwartek)
ok godz. 13.15 uroczystość wojskowa, Rynek Staromiejski
godz. 15.30 koncert fortepianowy muzyki polskich kompozytorów w wykonaniu Witolda Kawalca, Rynek Staromiejski

4.05. (piątek)
godz. 16.00 Spotkania teatralno-nowocyrkowe, do 6.05., Rynek Staromiejski
godz. 16.00-19.00 Cicha impreza, do 6.05., Pod Krzywą Wieżą

5.05. (sobota)
godz. 10.00-14.00 Jarmark żywności ekologicznej, Muzeum Etnograficzne
godz. 12.00 Wyprawa w głąb sztuki – Laboratorium Sztuki Współczesnej,
warsztaty rodzinne, CSW
godz. 20.00 Koncert: The Dahmers (SWE), Poison Heart, The Shitstorms,
Klub Koniec Świata
godz. 20.00 Koncert Natalii Kukulskiej, Rynek Staromiejski

6.05. (niedziela)
godz. 11.00-14.00 Warsztaty edukacyjne, Rynek Staromiejski
godz. 14.00 Występ dziecięcego zespołu muzyczno-teatralnego Malitumba,
Rynek Staromiejski
godz. 19.00 Piotr Bałtroczyk – Mężczyzna z kijowym peselem – kabaret,
Dwór Artusa
godz. 20.00 Koncert Wojciecha Gąssowskiego, Rynek Staromiejski

7.05. (poniedziałek)
godz. 10.00 Wycieczka po Hiszpanii, Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
godz. 16.30 Magia kolorów - prace Urszuli Macak i Elżbiety Sylwestrowicz,
do 30.05., Książnica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna

godz. 19.00 Rafał „Zwierzak” Zieliński (solo) oraz Żaneta Lubera z zespołem,
HRP Pamela
Kiermasz na Fałata, do 11.05., Książnica Kopernikańska, Filia nr 12, ul. Fałata

8.05. (wtorek)
godz. 15.30 Popołudnie z planszówkami, Dom Muz, ul. Okólna
godz. 18.00 Najpierw zadbaj o treść. Nawiązania do kultury popularnej w polskim rapie, CSW
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: (Do)wolność Czytania, do 15.05., Biblioteka Uniwersytecka
Dariusz Żejmo: Ilustracja książkowa, do 15.05., Książnica Kopernikańska,
Filia nr 2, ul. Kościuszki
godz. 19.00 Nasze żony, reż. Wojciech Pszoniak, CKK Jordanki
godz. 19.00 Grupa Teraz: Pan Pstrąg - spektakl improwizowany, Dwór Artusa
godz. 19.00 Chory na Sukces - spektakl kabaretowy, Aula UMK
godz. 20.00 Koncert Wille and the Bandits, Od Nowa
godz. 20.00 Spotkanie z Maciejem Koprowiczem promujące książkę „The Smiths. Piosenki o twoim życiu”, Od Nowa
Krzysztof Izdebski-Cruz (Kriz-Cruz), do 29.05., Galeria Maya
Koncert: MaidaVale (SWE), The Black Wizards (POR), Klub Koniec Świata

9.05. (środa)
godz. 12.00 Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych, CSW
godz. 19.00 Spotkanie filozoficzne, CSW
godz. 19.00 Ciężkie Brzmienia Torunia: TAZ, CT, Mr. Filak, Lizard King Toruń

10.05. (czwartek)
godz. 16.30 Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach, CSW
godz. 18.00 Objazdowa Etiuda & Anima, do 11.05., Od Nowa
godz. 18.00 Światłogra – fotografie Sławomira Krajewskiego, do 08.06., Dom
Muz, ul. Podmurna
godz. 18.30 Czwartek z filozofią, Dwór Artusa
godz. 19.00 Z Wiednia do Rosji – koncert TOS w ramach Festiwalu Probaltica,
CKK Jordanki
godz. 20.00 Ed Sheeran Night, Lizard King Toruń
To ja! Matematyka, wystawa do 8.12., CN Młyn Wiedzy

11.05. (piątek)
godz. 10.00 Dni Otwarte Funduszy Europejskich: Próba otwarta koncertu TOS
Z Wiednia do Rosji, CKK Jordanki
od godz. 11.00 9. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej, do
12.05., CSW
godz. 11.00 Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, MDK
godz. 17.00 Look West, do 27.05., Galeria ZPAP
godz. 18.00 Fotograficzne Pogaduchy: Pustka, Wejściówka
godz. 18.00 Nad_Rysować – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego (od godz. 15.00 wydarzenia towarzyszące), georgia Krawiec - Dorosnąć
wiosną, do 3.06., Galeria Wozownia
Las wita nas, do 11.06., Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka,
Filia przy ul Kościuszki
Post Mortem Festival w. Hegemone, Lovte, also with razors and more,
Klub NRD

12.05. (sobota)
godz. 10.00-14.30 Otwarty Turniej Szachowy, OPP Dom Harcerza
godz. 11.00-16.00 Weekend otwarcia, także 13.05., Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
godz. 11.00 Toruńskie eliminacje do Mistrzostw Polski w grę IceCool,
Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
godz. 11.00 Poranek teatralny: Teatr Frajda, Dom Muz, ul. Poznańska
godz. 11.00 Rodzinne warsztaty ceramiczne, także 26.05., Dom Muz,
ul. Poznańska
godz. 11.30-18.30 Targi Młodej Sztuki, Dwór Artusa
godz. 15.30 KATAR Film, Kino Centrum w CSW
godz. 16.00, 17.15 Czas dla Nas – Cykl koncertów TOS dla dzieci z opiekunami, CKK Jordanki
godz. 18.00 Praktyczny patriotyzm: 1918/1920-2018. Różne odsłony niepodległości, Centrum Dialogu - Biblioteka Diecezjalna
godz. 18.00 Scena Młodych Studio P – Sprawa Dżosza, MDK
godz. 18.00 XXX-lecie Reaktywacji NZS, Od Nowa
godz. 19.00 Republika. Narodziny legendy, CSW
godz. 21.00 Teatr Historyczny: Noc w zakonie czyli bitwa w dormitorium,
Zamek Krzyżacki

13.05. (niedziela)
godz. 12.00 Spacery tematyczne: Słoneczniki, czyli zegary słoneczne
w Toruniu, CSW
godz. 13.00, 14.00, 15.00 Dni Otwarte Funduszy Europejskich: Próba Zwiedzania obiektu z przewodnikiem, CKK Jordanki
godz. 17.00 Campus HRPP. Warsztaty gitarowe, HRP Pamela
godz. 18.00 Podróż po Europie – koncert, CKK Jordanki
godz. 18.00 Koncert Tomka Olesińskiego, Dom Muz, ul. Podmurna
godz. 19.00 Świat Po Mojemu, Wejściówka

14.05. (poniedziałek)
godz. 10.00 Spotkanie z poetką Barbarą Muzalewską-Gramzą, Ośrodek
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
godz. 19.00 Supergrupa Czarny Pies, HRP Pamela
godz. 20.00 19. Majowy Buum Poetycki, do 16.05., Od Nowa

15.05. (wtorek)
godz. 12.00 Architektura i pejzaż Florencji – wystawa, do 3.06., Dwór Artusa
godz. 16.15 Po linii najmniejszego oporu – warsztaty językowe, Dom Muz,
ul. Okólna
godz. 17.00 Oprowadzanie z artystą po wystawie „6,7 GB. Wystawa z pigułki”, CSW
godz. 18.00 Historia mody. Niemoda-wolność w ubiorach, czyli moda dzieci
kwiatów, CSW

16.05. (środa)
od godz. 9.00 Oko Kaljedoskopu - V Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci, do 17.05., Galeria i Ośrodek Plastycznej
Twórczości Dziecka, Filia przy ul Kościuszki
godz. 10.00 Wystawa: Grzegorz Gronkowski, do 20.07., Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
godz. 12.00 Grafika na warsztat! Spotkanie 8., CSW
godz. 17.00 III Forum Edukacji Pozaszkolnej: Tańce ludowe dla dzieci, MDK

godz. 17.00 Wybitne postacie z historii fotografii, WOAK
od godz. 17.30 Dni Filozofii w Kinie Centrum, CSW
godz. 18.00 Sztuka o wolności. Propaganda wolności w sztuce polskiej
1944–1980, CSW
godz. 20.00 Stand-Up Kings #05, Lizard King Toruń

17.05. (czwartek)
godz. 12.00 Spacer po aktualnych wystawach, CSW
godz. 17.00 Memento - otwarcie wystawy, WOAK
godz. 17.00 VII Interdyscyplinarne Spotkania Studentów Giartino - Ogród
Sztuki – Memento, także 19.05, WOAK, Zakład Plastyki Intermedialnej
UMK, Galeria Nad Wisłą
godz. 19.00 Pokaz filmu „Pan Tadeusz” z 1928 roku z muzyką na żywo, CSW
godz. 19.00 Swoje!Gra!My! #03 Storytellers, Lizard King Toruń
godz. 19.30 Toruńskie Śpiewanki Turystyczne, Wejściówka
Juwenalia 2018, do 19.05., Od Nowa i inne miejsca

18.05. (piątek)
godz. 10.00 I Miejski Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Muzyczna Tęcza”,
25.05. - finał, OPP Dom Harcerza
godz. 18.00 Pracownia Serigrafii Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 15.06.,
Dom Muz, ul. Podmurna
godz. 18.00 Finał 34. Konkursu Recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”,
MDK
godz. 18.00 Uczta teatralna T. R. Bezimienni, MDK
godz. 19.00 Toruń, Mam Talent!, koncert TOS, Sala Koncertowa Zespołu
Szkół Muzycznych
godz. 19.00 Koncert Magda Nie Lubi Metronomu, Dom Muz, ul. Podmurna
Millennium Docs Against Gravity, do 20.05., CSW
Narysowałam…myśl-kreska-przestrzeń - wystawa scenografii Anety Tulisz-Skórzyńskiej, do 13.06., Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

19.05. (sobota)
godz. 9.00 Teatralny rozruch, WOAK
godz. 11.00 i 12.30 Poranne figle, psoty i żarty, WOAK
godz. 12.00 Kamera – Start III, CSW
godz. 12.00-14.00 Artystyczne Warsztaty Rodzinne z Mamą, OPP Dom
Harcerza
od godz. 12.00 4. Charytatywny Walk In Day, CSW
godz. 16.00 Bajki z rzutnika, CSW
godz. 17.00-18.30 Warsztaty rodzinne, CSW
godz. 17.00-18.30 Noc Muzeów, CSW
godz. 18.00-24.00 I Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów,
Muzeum Okręgowe
godz. 19.00-23.00 Muzeum (nie) od rzeczy. Europejska Noc Muzeów,
Muzeum Etnograficzne
godz. 19.00-24.00 Salon Gier Planszowych, CSW
godz. 19.00 Magdalena Hoffa, Marta Wyczółkowska - Śmietniki – instalacja,
CSW
godz. 19.00-24.00 Pokaz realizacji studenckich z ASP w Gdańsku, Galeria
Nad Wisłą
godz. 19.00 Świętojański Festiwal Organowy, także 26 i 17.05. oraz w czerwcu, katedra śś. Janów i inne kościoły
godz. 20.00 Potańc Łudzikwiat, Wejściówka
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, do 25.05., Teatr Horzycy
Święto Ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi
Rysunkowa Noc Muzeów, Galeria Wozownia

20.05. (niedziela)
godz. 11.00 Wystawy fotografii teatralnej, Wejściówka
godz. 15.00-18.00 Dni Hanzy – Rodzinny piknik historyczny, Zamek
Krzyżacki
godz. 18.00 Lubię gadać z Leonardem – Marcin Styczeń – koncert, Dwór
Artusa
godz. 18.00-24.00 Noc Muzeów, CSW

21.05. (poniedziałek)
godz. 19.00 Total Chaos (USA) - koncert, HRP Pamela
Kiermasz na Rubinkowie, do 25.05., Książnica Kopernikańska, Filia nr 14,
ul. Łyskowskiego

22.05. (wtorek)
godz. 16.30 Zwiedzanie Dworu Artusa
godz. 17.30 Kobieca Manufaktura – ziołowe doniczki, Dom Muz, ul. Okólna
godz. 20.00 Świat Od Nowa: Izrael wychodzi z cienia. Wielka intryga Trumpa, Od Nowa

23.05. (środa)
godz. 12.30 Spotkanie z artystką georgią Krawiec na wystawie Dorosnąć
wiosną, Galeria Wozownia
godz. 17.00 Koncert zespołu wokalnego Mały Broadway, OPP Dom Harcerza
godz. 18.00 Spotkanie autorskie: ojciec Leon Knabit, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
godz. 18.00 Wystawa fotografii – projekt Bezobliczalni, do 8.06., Od Nowa
godz. 18.00 Poznalem dziewczyna jak biala lilija, Muzeum Etnograficzne
godz. 18.00 Nowa Zelandia – piękna kraina na krańcu świata, Wydział Nauk
o Ziemi UMK
godz. 18.15 Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, CSW
godz. 19.00 Stand-up Skład, Dwór Artusa
godz. 19.00 XX-lecie Teatru Amorficznego, Dom Muz, ul. Poznańska
godz. 20.00 Wieczór podróżnika: Kenia. Historia pewnego reportażu,
Od Nowa
Wystawa pracowni Archipelag Twórczości, MDK

24.05. (czwartek)
godz. 9.30 II Konkurs Piosenki Dziecięcej „Trzy Cztery. Śpiewajmy!”, MDK
godz. 12.00 Zagrajmy w zielone, Muzeum Etnograficzne
godz. 17.00 Teatrzyk Kamishibai: Trzy Świnki, Książnica Kopernikańska,
Filia nr 16, ul. Raszei 1
godz. 17.00 Orient Express – Przystanek Tunezja, CSW
godz. 18.00 Wieczór Toruński: Urbanonimia Torunia a problem ochrony zabytków niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
godz. 19.00 Dzień Matki – Chłopcy kontra Basia – koncert, Dwór Artusa
godz. 19.00 Hanza Globtrotters: Dorota Przyborkiewicz - Afryka Zachodnia,
Hanza Cafe
godz. 20.00 Koncertowa Fala: Jemiayka, Od Nowa

25.05. (piątek)
godz. 16.00 Wystawa rysunku Angeli Brisnovali - Akty, do 1.06., Od Nowa
godz. 17.00 Dzień Sąsiada na Podmurnej, Dom Muz, ul. Podmurna
godz. 18.00 Niezrozumienia. Wieczór autorski Mariusza Jakubiaka, CSW

godz. 19.00 Biały Dmuchawiec - spektakl Teatru R. Bezimienni, MDK
godz. 18.00 Ciem – Artbooki oraz artystyczne lampy, do 10.06., Dom Muz,
ul. Poznańska
godz. 19.00 Festiwal Muzykofilia II: natura dźwięku, Dwór Artusa, także
26.05. CSW
godz. 19.00 Koncert Baader Meinhof Brigade, Dom Muz, ul. Podmurna
godz. 20.00 Dzień Wydziału Nauk o Ziemi, Od Nowa
Węgierska Wiosna Filmowa, do 27.05., CSW

26.05. (sobota)
godz. 10.00 Sobota rękodzieła – dekoracyjny wianek na drzwi, Dom Muz,
ul. Podmurna
godz. 12.00 Wystawa obrazów słuchaczy Sekcji Plastycznej Toruńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, WOAK
godz. 12.00 Spacery tematyczne: Jak bawili się…? Architektura obiektów
rozrywkowych, CSW
godz. 15.00-18.00 Dzień Matki i Dzień Dziecka – festyn rodzinny, Zamek
Krzyżacki
godz. 19.00 Spektakl Japonistyki UMK: Urashimatarou, Od Nowa
Jarmark regionalny zdrowej żywności, do 27.05., Zamek Krzyżacki
Toruń na rowery 2018, start: plac cyrkowy Na Skarpie

27.05. (niedziela)
godz. 10.00-14.30 III Toruński Otwarty Turniej Szachów Bieganych, Piernikowe Miasteczko
godz. 17.00 VIII Festiwal Cichej Muzyki - Basses Diverses, viola da gamba vs
wiolonczela, Ratusz Staromiejski
godz. 17.00 W 80 minut dookoła świata - Koncert specjalny TOS z okazji Dnia
Matki, CKK Jordanki
Koncert: Dick4Dick, Klub NRD

28.05. (poniedziałek)
godz. 17.00 Architektura w Wozowni: Izabela Sykta - Ogrody i przestrzenie
publiczne wielkich wystaw światowych, Galeria Wozownia
godz. 18.00-21.00 Wieczór Scrabblowy, CSW
godz. 19.00 pARTyzant & Przyjaciele oraz Sony Side - koncert, HRP Pamela

29.05. (wtorek)
godz. 18.00 Retoryka wolności. Pojęcie wolności w wystąpieniach wielkich
mówców, CSW

30.05. (środa)
godz. 17.00 Dzień sąsiada na Podgórzu, Dom Muz, ul. Poznańska
godz. 18.30 Świat i okolice – Karpaty Ukraińskie, Dwór Artusa
godz. 19.00 Big Band Pod Dyrekcją – Jubileusz zespołu, MDK

31.05. (czwartek)
godz. 14.00 Dzień Sąsiada na Rudaku, Dom Muz, ul. Okólna
Koncert: Alameda 4, Klub NRD

