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Repertuar

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Dżem symfonicznie, 3.03. (piątek), godz. 19.00 Organizator: Dżem 

Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu
5.03. (niedziela), godz. 16.00, 19.30 Organizator: Eskander

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz - Piosenki, z których się żyje
7.03. (wtorek), godz. 19.00
Artyści wystąpią z kwartetem smyczkowym Opera Quartet Warszawskiej Opery Kameralnej z jubi-
leuszowym recitalem. Kariera sceniczna Alicji Majewskiej trwa ponad 40 lat. Profesjonalne śpiewa-
nie rozpoczęła na początku lat 70. w zespole Partita. Pierwszy sukces w solowej karierze osiągnęła 
w 1975 r. na festiwalu w Opolu. Na stałe współpracuje z kompozytorem, pianistą i akompaniatorem, 
jednocześnie autorem muzyki większości Jej piosenek - Włodzimierzem Korczem. Wylansowała sze-
reg przebojów, m.in. „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”. 
W 2013 r. ukazała się płyta „Piosenki, z których się żyje”, na której znajduje się 40 najpopularniej-
szych utworów z repertuaru artystki. Bilety 95, 75 zł Organizator: Impresariat Artystyczny „Impart”

Sound’n’Grace, 8.03. (środa), godz. 19.00 Organizator: As Toruń

Moscow City Ballet: Śpiąca Królewna, 12.03. (niedziela), godz. 19.00
Balet Viktora Smirnova-Golowanova to grupa, która prezentuje perfekcyjną technikę baletową 
i klasyczny repertuar w wykonaniu utalentowanych tancerzy, wywodzących się z najlepszych szkół. 
Spektakle wymagają ogromnego nakładu środków i wielkiego zespołu wykonawców, a od samych 
tancerzy – doskonałego opanowania sztuki tańca klasycznego. Organizator: Makroconcert

The Stars of Ballet Moscow, 17.03. (piątek), godz. 19.00 Organizator: Artistic 

Anna Maria Jopek, 21.03. (wtorek), godz. 19.00 Organizator: Good Taste Production

Abelard Giza „Ludzie trzymajcie kapelusze” - stand-up
23.03. (czwartek), godz. 19.00 Organizator: Agencja Artystyczna Antrakt

Kabaret Neo-Nówka - Kazik sam w domu, 24.03. (pt), godz. 17.00, 20.30
Najnowszy program wrocławskiego kabaretu. Niekonwencjonalna instrukcja obsługi współczesnego 
mężczyzny, z której dowiemy się, jak radzić sobie z facetem, jak facet sobie nie radzi i jak sobie z tym 
poradzić. Elementem spinającym cały program jest fabuła archetypowej polskiej rodziny. W progra-
mie nie zabraknie autorskich piosenek, które są stałym elementem koncertów i niewątpliwym atu-
tem Neo-Nówki. Bilety: 70, 95, 120 zł. Organizator: Impresariat Artystyczny Adria 

I Festiwal Wspomnień, 25-26.03. (sobota-niedziela), godz. 17.00
Organizator: Toruńska Agenda Kulturalna. Szczegóły: Inni organizatorzy - TAK

Spektakl Pozory mylą, 27.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Opowieść o pisarzu, który pod pseudonimem napisał pierwszą książkę i odniósł sukces. Ponieważ 
jest nieśmiały, prosi aby w publicznej promocji zastąpił go przebojowy, przystojny przyjaciel. Nieste-
ty nic nie układa się tak jak zaplanowano. Obsada: Kacper Kuszewski, Piotr Ligienza, Anna Smoło-
wik, Anna Iberszer, Olga Bończyk. Bilety: 65, 95 i 125 zł. Organizator: Impresariat Artystyczny Adria

Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej: Operetki Czar
28.03. (wtorek), godz. 19.00 Organizator: Impart

Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili, 29.03. (środa), godz. 19.00
Gruziński balet narodowy składa się z ponad 100 tancerzy i własnej orkiestry. Powstał 70 lat temu 
i bazuje na tradycyjnych tańcach narodowych, ale powstały też nowe układy, będące połączeniem 
folku i kroków współczesnych. Elementy sztuki walki i akrobacje, kolorowe kostiumy oraz dynamicz-
na, opowiedziana z pasją historia sprawiają, że Sukhishvili stanowi doskonałe show dla całej rodzi-
ny: od dzieci aż po seniorów. Bilety: www.sukhishvili.pl, Eventim, Biletyna. Organizator: Pan Koncert

Koncert Julii Pietruchy, 31.03. (piątek), godz. 19.00
Bilety : 79 zł. Organizator: Good Taste Production 

(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

CENTRA KULTURY
Wirtuozi Klasyki: Recital w rytmie walca – Gabriela Szendzielorz
2.03. (czwartek), godz. 19.00
Chociaż walc to gatunek, który na przestrzeni lat zmieniał swoje tempo, charakter i miejsca, 
gdzie był grywany (od podrzędnych lokali do sal balowych), to współcześni kompozytorzy 
wciąż potrafią stworzyć nowe i przejmujące wariacje tej muzyki. Blisko 20a różnych odsłon 
walca usłyszymy podczas występu Gabrieli Szendzielorz. Recital fortepianowy w ramach cyklu 
„Wirtuozi Klasyki” przygotowanego przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne. Wstęp wolny

9. Toruńska Giełda Winylowa, 4.03. (sobota), godz. 11.00-17.00
Gratka dla miłośników czarnych płyt. Okazja, aby zaopatrzyć się w nowe płyty i aby być może 
sprzedać te, które zalegają nam w szafach. Organizatorzy zapraszają zarówno koneserów,  
jak i tych, którzy dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę z winylami. Wstęp wolny

Czwartek z filozofią: Neoliberalizm a kryzys ekonomiczny – wykład 
9.03. (czwartek), godz. 18.30
O kryzysie ekonomicznym ostatnich lat napisano już niejedną publikację naukową, powstały 
również filmy zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Tematem spotkania będą powiązania 
pomiędzy doktryną neoliberalizmu a kryzysem ekonomicznym. Przewodnikiem po tym tema-
cie będzie doskonale znany prof. dr hab. Andrzej Szahaj. Wstęp wolny

Dzień Mężczyzny: Limboski – koncert, 11.03. (sobota), godz. 18.00
W początkach marca odbywa się mnóstwo koncertów z okazji Dnia Kobiet. Dwór Artusa idzie 
pod prąd i proponuje koncert z okazji przypadającego 10 marca Dnia Mężczyzny. A tak na-
prawdę nie pożałują przyjścia na to wydarzenie ani panie, ani panowie. Na swoim koncie  
Limobski ma już sześć płyt. Koncert promować będzie ostatnią - „W trawie”. Spodziewać się 
możemy sporej dawki rockowego brzmienia, okraszonego niebanalnymi tekstami wzbogaco-
nego o cieszący oczy i uszy chórek pięknych syrenek. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Bodo – musical, 16.03. (czwartek), godz. 19.00
Historia legendarnego polskiego artysty Eugeniusza Bodo stała się inspiracją do stworzenia 
przedstawienia, w którym tytułową rolę gra Dariusz Kordek. Aktorowi towarzyszą tancerze, ale 
dodatkową atrakcją są projekcje multimedialne, stworzone specjalnie na potrzeby spektaklu. 
Najważniejszym i najmocniejszym punktem musicalu są niezapomniane przeboje przedwo-
jennego amanta ze słynnymi „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Całuję twoją dłoń madame” 
czy „Już taki jestem zimny drań” na czele. Bilety: 55 zł ulgowy, 60 zł normalny

Lubomski z wiosną, 17.03. (piątek), godz. 19.00
Bez wątpienia jest jednym z najlepszych męskich wokali na polskiej scenie, a na dodatek 
śpiewa zawsze dobre, ciekawe teksty i to wszystko w wyśmienitej oprawie muzycznej. Arty-
sta zaprezentuje przekrojowy program pełen największych hitów. Od „Spacerologii”, przez 
polską wersję „Psycho Killer” zespołu Talking Heads, kończąc na „Nie skreślaj mnie”. Artysta 
zapowiada też niespodzianki. Bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł normalny

Koncert uwielbienia Nick Burkhalter And ICF Worship Collective Tour
19.03. (sobota), godz. 18.30
ICF Worship to zespół pochodzący z Zurychu (Szwajcaria). To grono muzyków związanych 
z Kościołem Zielonoświątkowym, piszących i wykonujących chrześcijańskie pieśni uwielbie-
nia. Koncert skierowany jest do wszystkich chętnych – tych, którzy odnaleźli już swoją drogę 
i tych, którzy jej szukają. Wstęp wolny

Sztuka w Artusie: Michał Anioł – neurotyczny geniusz renesansu 
(część 2), 21.03. (wtorek), godz. 18.30
Geniusz renesansu, rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta. Choć tworzył dzieła, którymi zachwy-
camy się do dzisiaj, jego życie nie było usłane różami. Drugi wykład poświęcony Michałowi 
Aniołowi skupi się na dojrzałym okresie twórczości artysty. Jak zawsze spodziewać się można 
nowych interpretacji, a także wielu nieznanych dotąd ciekawostek i analiz. Wstęp wolny

Wild Hunt Live – Percival – koncert muzyki z gry komputerowej
24.03. (piątek), godz. 19.00, 25.03. (sobota), godz. 18.00
Zespół Percival jest doskonale znany wśród miłośników gier i słowiańskiej kultury. Podczas 
trasy koncertowej po całej Polsce zaprezentują utwory ze składanki Wild Hunt podczas nie-
powtarzalnego show. Widowisko uświetnione będzie oprawą artystyczną Teatru Avatar, oraz 
wspaniałą scenografią i iluminacją, wzbogacone wizualizacjami nawiązującymi do gry. Bilety: 
60 zł ulgowy, 70 zł normalny

Interaktywne warsztaty muzyczne, 21.03. (wt.), godz. 12.00-15.00
Na pierwszy dzień wiosny zapraszamy wszystkie dzieciaki na bezpłatne warsztaty z DJami, 
a wśród nich mistrz świata w turntablingu Steve Nash. Okazja, aby stworzyć oraz zaprogra-
mować swój własny instrument z przedmiotów codziennego użytku. Organizatorzy zapraszają 
także osoby dorosłe, dla których proces tworzenia niekonwencjonalnych instrumentów z pew-
nością okaże się równie interesujący. Warsztaty organizowane przez grupę inicjatywną „Szko-
ła Dźwięku” we współpracy z Fundacją Przetwórnia Sztuki. Bezpłatne wejściówki do odbioru 
w kasie Dworu Artusa od 13.03. Liczba miejsc ograniczona.

Zwiedzanie Dworu Artusa, 28.03. (wtorek), godz. 16.30
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień zaka-
marki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem Artusa. Oprowa-
dzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Nikomu się nie śniło – spotkanie z autorami antologii opowiadań
31.03. (piątek), godz. 18.30
Antologia to efekt eksperymentalnego projektu literackiego Wykup Słowo, który polega na sprze-
dawaniu słów. Udział czytelników w projekcie polega na wybraniu słów, imion, fraz, które auto-
rzy wplotą w swoje teksty, a za które czytelnicy płacą wspierając projekt. Motywem przewodnim 
jest sen, a zebrane środki z projektu i sprzedaży książek częściowo zostaną przekazane dla Fun-
dacji Światło, która pomaga osobom wybudzonym ze śpiączki zacząć żyć na nowo. Wstęp wolny

Filmowe poniedziałki
6.03. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komedia romantyczna angielskiego twórc klasyki gatunku. W dniu 21 urodzin mężczyzna dowia-
duje się od swojego ojca o dziedziczonej z pokolenia na pokolenie mocy przenoszenia się w cza-
sie. Daje to bohaterowi szansę by naprawić błędy i zapanować nad relacjami damsko-męskimi. 
13.03. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Historia ambitnej kobiety z marzeniami, która próbuje dostać się pod skrzydła legendarnego 
trenera boksu. Po pewnym czasie duet zaczyna odnosić sukcesy. Boks jednak schodzi na drugi 
plan. Okazuje się, że aby wygrać walkę w życiu, potrzebne jest coś więcej niż odwaga.
20.03. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Rozgrywający się w Tokio, melodramat przedstawia historię dwójki ludzi: podstarzałego aktora 
i dwudziestoparoletniej kobiety. Łączy ich jednak nie tyle miasto, co stan emocjonalny: poczucie 
zagubienia i refleksja nad dotychczasowym życiem. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus:
Haitańska sztuka naiwna, 7.03. (wtorek), godz. 18.30, do 7.03.
Haitańska sztuka naiwna wywodzi się z lat 40-60. XX wieku, kiedy to sztuki malarstwa podej-
mowali się nie tylko wykształceni artyści, ale także niepiśmienni chłopi. Ten ruch w sztuce wy-
różnia się stylem figuratywnym z intensywnym kolorem i mocną kreską. Tematyka dotyka spraw 
codziennych, a magicznym wyjątkiem jest inspiracja voodoo. Wszystkie poruszane tematy są 
przedstawiane ze skłonnością do naiwnego realizmu. Wstęp wolny

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI „OD NOWA”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66, www.odnowa.umk.pl

Klub Od Nowa
Stand up: W trzech osobach, 8.03. (środa), godz. 19.00
Kacper Ruciński, Jakub Śliwiński i Wojciech Tremiszewski do samego wejścia na scenę nie 
wiedzą, co na niej zrobią. Witają się z widownią, biorą coś od niej - jakieś słowo, skojarzenie, 
pomysł. I przez następne 90 minut z przerwą improwizują. Za każdym razem coś śmiesznego.

Młodość przychodzi z wiekiem - spektakl, 9.03. (czw.), godz. 17.00 
Spektakl zrealizowany przez słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spektaklem 
mówimy „nie” starzeniu się, niemocy, smutkowi i lekceważeniu naszych potrzeb. Śpiewamy za 
Cohenem „Tańczmy, jak zagrają nuty losu” oraz za Młynarskim „Jeszcze w zielone gramy”

 Yanina 4GramY - największe przeboje Krzysztofa Klenczona
10.03. (piątek), godz. 20.00
Gitarzysta, kompozytor, producent i autor tekstów. Znany szerokiej publiczności ze współpracy 
z zespołem Maanam, a także z wcześniejszych dokonań duetu „Soyka Yanina”. Jest autorem 
i wykonawcą przeboju „Wielkie Podzielenie”. Jako gitarzysta porusza się w różnych stylach mu-
zycznych. Piosenki Krzysztofa Klenczona towarzyszą artyście od najmłodszych lat. Podczas kon-
certu będzie można usłyszeć wiele niezapomnianych przebojów, takich jak „Port”, „10 w skali 
Beauforta” czy „Kwiaty we włosach”. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Koncert grupy Dikanda, 11.03. (sobota), godz. 20.00
Uznany szczególnie na zagranicznym rynku muzycznym szczeciński zespół grający world music. 
Muzyczne inspiracje czerpie z brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów po Indie. 
W utworach można usłyszeć brzmienia bałkańskie i cygańskie. 
Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Koncert grupy Enej, 12.03. (niedziela), godz. 19.00
Polski zespół z ukraińskimi korzeniami, wykonujący muzykę łączącą ska i rock z elementami 
folkowymi. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Wieczór Podróżnika – Antarctic Beauty, 15.03. (środa), godz. 20.00 
Bartek Jerzak jest biologiem morza i spędził rok na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctow-
skiego jako członek 39. Polskiej Wyprawy Antarktycznej. Przez ten rok nie widział ani jednego 
drzewa, samochodu, psa, kota i ani jednego dziecka… Nie używał pieniędzy, a przez 7 miesięcy, 
w czasie zimowania, przebywał w towarzystwie kilku tych samych twarzy. Wstęp wolny

Koncertowa Fala: Rain Of Claims, 16.03. (czwartek), godz. 20.00
Zespół powstał w 2013 roku w Bydgoszczy z inicjatywy Jakuba Pryłowskiego, Jędrzeja Kołeckiego 
oraz Piotra Waliszewskiego. Ich muyka to szeroko pojęty rock alternatywny oraz post rock z wpływa-
mi dźwięków psychodelicznych. Wstęp wolny

XXV Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra 2017
18-25.03. (sobota-sobota), godz. 19.00
Jedyny w regionie i jeden z najważniejszych festiwali w Polsce, który prezentuje teatr alternatywny. 
Poza spektaklami odbędzie się szereg imprez towarzyszących: dyskusje, prezentacje filmowe, spo-
tkania, oraz koncerty. W 25. edycji festiwalu wystąpią najlepsze polskie teatry sceny niezależnej 
m.in: Teatr Wierszalin, Teatr Ósmego Dnia, Kana, Teatr Biuro Podróży, Wrocławski Teatr Radioak-
tywny, Teatr Gdynia Główna, Tomasz Bazan, Teatr Krzyk, Teatr Amareya. 

Maja Kleszcz - koncert, 25.03. (sobota), godz. 22.00 
Chwilę po swoim solowym debiucie Maja Kleszcz okrzyknięta została nadzieją polskiej sceny mu-
zycznej. Obdarzona niezwykłym, mocnym głosem. Karierę zaczynała w Kapeli ze Wsi Warszawa. 
W 2008 roku wraz z Wojciechem Krzakiem stworzyła projekt IncarNations. Dwa lata później ukazał 
się ich pierwszy wspólny album Radio Retro. Bilety: 30 zł, 35 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 27.03. (poniedziałek), godz. 20.00
Slam to skrzyżowanie poezji i performance’u, stawiające na pierwszym miejscu kontakt poety 
z ludźmi, którzy słuchają jego wierszy. Słowo slam określa również imprezę, podczas której artyści 
przedstawiają swoje teksty, a publiczność ocenia na bieżąco zarówno treść wierszy, jak i umiejętno-
ści oratorskie poety i wyłania najlepszego autora wieczoru. Wstęp wolny

Galeria 011
Fotografia Marcina Buka - Sit 4 a while, do 13.03.
Marcin Malicki Buk - rocznik 83., z wykształcenia socjolog, z zamiłowania i konieczności grafik, 
tatuażysta, writer, rysownik. Fotograf – z pasji, frajdy, inspiracji, z poszukiwania rzeczy prostych, 
harmonijnych, niejednokrotnie zapomnianych lub mijanych bez refleksji. Na wystawie znajdą się 
fotografie miejsc, na których można usiąść, zatrzymać się na chwilę.

Fotografia Dominiki Szwugier - Yolo, 15.03. (śr.), godz. 19.00, do 17.04.
Dominika Szwugier – od 2014 roku studentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. Fotografia to 
nieodłączny element jej życia. „Według mnie, tytułowe yolo, to nie tylko modne hasło w slangu 
młodzieżowym, ale również brak strachu przed spontanicznością i duchową nagością w obliczu in-
nych. Może warto przestać się zastanawiać, porzucić podejście przesadnie poważne i zacząć żyć?” 
(D. Szwugier)

Galeria Dworzec Zachodni
Fotografie oraz okładki płyt winylowych Marka Karewicza - This is jazz
do 16.03.
Marek Andrzej Karewicz – polski artysta fotografik specjalizujący się w zdjęciach muzyków jazzo-
wych i rockowych. Również dziennikarz muzyczny, autor radiowy i telewizyjny, prezenter muzyki 
jazzowej, animator jazzu. Fotografował m.in. ostatnią trasę koncertową Milesa Davisa i europejską 
trasę koncertową Raya Charlesa. Jest autorem ok. 1500 okładek płytowych, m.in. serii Polish Jazz 
oraz uznawanej za przełomową w historii polskiego rocka. W lutym 2009 ukazał się album „This Is 
Jazz” zawierający 200 zdjęć artystów jazzowych autorstwa Karewicza.

Wystawa towarzysząca Spotkaniom Teatralnym Klamra - 25 x Klamra
18.03.-12.04.
Na wystawie zaprezentowane zostaną najciekawsze plakaty festiwalowe oraz archiwalne zdjęcia 
z festiwalu, spektakli i wydarzeń towarzyszących Klamrze.

Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: 19.00-22.00
Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk
Toni Erdmann, reż. Maren Ade, Austria/Niemcy/Rumunia 2017
6.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Winfred jest rozwiedzionym, emerytowanym nauczycielem gry na pianinie, który uwielbia wygłupy 
i nieustannie robi kawały swoim sąsiadom z przeciętnego niemieckiego przedmieścia. Jego córka 
Ines – pracująca za granicą konsultantka w wielkiej korporacji – lubi mieć wszystko pod kontrolą. 
Przez lata ich relacje nie układały się zbyt dobrze, więc kiedy ojciec nieoczekiwanie przyjeżdża na 
kilka dni odwiedzić córkę, jego wizyta przybiera zaskakujący przebieg.
Amnesty International przedstawia: „Ci, którzy skaczą”, reż. Moritz Siebert, Estephan Wagner, 
Ablu Bakar Sidibé, Dania 2016, 7.03. (wtorek), godz. 19.00 
Melilla to hiszpańska enklawa w północnym Maroko: namiastka Europy w Afryce. W okolicznych 
górach w rezerwacie Gurugú koczuje tysiące uchodźców, którzy próbują sforsować granicę z Mellilą. 
Na ten jeden właściwy moment, który da im szansę do ucieczki, czekają miesiącami w naprędce 
skleconych namiotach. Jednym z nich jest Abou Bakar Sidibé z Mali, współreżyser filmu, który od 
ponad roku próbuje przedostać się na Stary Kontynent. Wstęp wolny



Manchester By The Sea, reż. Kenneth Lonergan, USA 2017, 13.03. (pon.), godz. 19:00 
Po śmierci Joego, starszego brata, Lee Chandler, zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu 
opiekę nad swoim synem Patrickiem, wraca w rodzinne okolice. Lee rzuca wszystko i przenosi się 
do Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły,  
że rozstał się z żoną – Randi i opuścił miasteczko, w którym wyrastał.
Konwój, reż. Maciej Żak, Polska 2017, 14.03. (wtorek), godz. 19.00 
Dyrektor więzienia ściąga doświadczonego strażnika do transportu groźnego więźnia. Wkrótce do-
wiaduje się, że nieoczekiwanie w skład ekipy konwojentów wszedł też jego zięć. Wkrótce okazuje 
się, że strażnicy wiozą kompletnie innego człowieka niż myśleli – o wiele bardziej niebezpieczne-
go – i tylko nieliczni znali całą prawdę przed ruszeniem w trasę. 
Mr. Gaga, reż. Tomer Heymann, Holandia/ Niemcy/Szwecja/Izrael 2017
21.03. (wtorek), godz. 19.00 
Film opowiada o genialnym choreografie Ohadzie Naharinie, wieloletnim szefie najsłynniejszego 
zespołu tańca współczesnego z Izraela – Batsheva Dance Company. Reżyser towarzyszył artyście 
przez 8 lat, aby ukazać jego życie i niezwykłą ewolucję jako tancerza, twórcy i człowieka.
Między nami dobrze jest, reż. Grzegorz Jarzyna, Polska 2014
21.03. (wtorek), godz. 19.00 
Opowieść o polskim społeczeństwie czasu transformacji – pełna groteskowych dialogów złożo-
nych z przewrotnie potraktowanych cytatów z popkultury, szyderstw z języka reklam, kolorowych 
czasopism, tabloidów i stereotypów narodowych. Główne role zagrali m.in. Danuta Szaflarska, 
Aleksandra Popławska czy Adam Woronowicz.
Moonlight, reż. Barry Jenkins, USA 2017, 27.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Opowieść o dorastaniu ubogiego, czarnego chłopaka. Film o narkomanii, przemocy i problemach 
amerykańskiego więziennictwa. Ale klasyfikacje te są zarazem tak niewystarczające, że wręcz 
wprowadzają w błąd. Lepiej oddać ducha i klimat tego zachwycającego filmu pisząc, że opowia-
da o uczeniu dziecka pływania, o gotowaniu dla starego przyjaciela, o dotyku piasku na skórze 
i odgłosie fal na spowitej mrokiem plaży, o pierwszych pocałunkach i rzeczach, których przyjdzie 
nam długo żałować. 
Pokot, reż. Agnieszka Holland, Czechy/Niemcy/Polska/Szwecja 2017, 28.03. (wt.), godz. 19.00 
W Sudetach dochodzi do serii morderstw, których ofiarami są myśliwi. Wobec bezradności policji 
śledztwo rozpoczyna emerytowana inżynierka Janina Duszejko, z zamiłowania astrolożka i wege-
tarianka. Kobieta mieszka w małej sudeckiej wsi. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje ciało 
martwego sąsiada-kłusownika. Jedyne ślady wokół jego domu to ślady saren… Z czasem pojawiają 
się kolejne zwłoki lokalnych osobistości. Duszejko prowadzi własne śledztwo, którego wyniki są 
złowieszcze: czy to myśliwi stali się zwierzyną?

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Koncert na Dzień Kobiet - La Luna Rossa, 4.03. (sobota), godz. 18.00
4 polskich tenorów i 4 soprany w najpiękniejszych szlagierach świata. Zespół Diamanti, muzyka: 
włoska, grecka, żydowska, rosyjska, cygańska i hiszpańska. Występują soliści z Łodzi, Orkiestra 
Symfoników Bydgoskich. Aranżacje i kierownictwo muzyczne: Marek Czekała, Zespół baletowy 
Jazzin Łódź 
Bilety: Agencja Artystyczna Tamada, Sklep Pamiątki Ratusz, Biuro Podróży Veolia Dworzec PKS

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, 16.03. (czwartek), godz. 10.00, 18.30
Spektakl „Mały Książę” – opowiedziany piaskiem, wodą i światłem w wykonaniu gwiazdy pro-
gramu „Mam Talent”. Godz. 10.00 – seansy poranne dla szkół oraz grup zorganizowanych. Re-
jestracja grup oraz sprzedaż biletów: tel. 531-511-500, email: info@eurosoul.pl. Godz. 18.30 
(oraz weekend 12.00/13.00) – seans dla rodziców z dziećmi. Bilety indywidualne: eBilet, Eventim, 
Biletyna oraz w salonach Empik!

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN WIEDZY”
ul. Władysława Łokietka 5, tel. 56 690-49-90
mlynwiedzy.org.pl

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Idee, Na zdrowie, …To takie proste! 

Laboratorium wyobraźni od 1.03.
Poruszyć wyobraźnię, od 1.04.
Dostarczane przez nasze zmysły informacje są źródłem przechowywanych w pamięci wrażeń. 
Odróżnienie wrażeń od tworzonych przez wyobraźnię wyobrażeń jest trudne, gdyż w ciągłym 
strumieniu świadomości, występują one jednocześnie obok siebie. Wyobraźnia twórcza lub ar-
tystyczna jest specjalnym rodzajem wyobraźni - pozwala ona tworzyć wyobrażenia, które nie 
mają odpowiedników w żadnym z wrażeń. Ten rodzaj wyobraźni stanowi podstawę twórczości 
i wszelkiej innej aktywności kulturalnej. Wystawa ma być swoistym „warsztatem” dla takiego 

rodzaju wyobraźni. Celem wystawy jest wciągnięcie zwiedzającego w świat działań, zjawisk, 
efektów wymagających kreatywności. Stanowiska zachęcają do zapoznania się z różnymi, mniej 
typowymi obszarami twórczości, powiązanymi w różnym stopniu z szeroko pojętą sztuką. Każde 
z nich daje możliwość wykonania swoistego „dzieła”. Na poszczególnych jej stanowiskach można 
będzie tworzyć autorskie prace wykorzystując światło, ciepło, piasek, plastikowe kule, tkaniny. 
Wyobraźnia pozwoli tworzyć oryginalne zdjęcia, grafiki, mozaiki i iluzje. Będzie również możliwość 
sprawdzenia własnej koordynacji i cierpliwości. Na niemal wszystkich stanowiskach zwiedzają-
cy przechodzi przez trzy etapy: zrozumienia jak tworzy się dany rodzaj dzieła, próby wykonania 
dzieła wg pokazanego wzorca oraz na koniec możliwości stworzenia własnego unikalnego dzieła.

Centrum czynne: wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 11.00-17.00
Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 17 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 37 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 14 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 12 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 13 zł/60 min + 16 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 16 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 16 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 9 zł

Tury zwiedzania od wtorku do piątku: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00. W soboty i niedziele nie 
ma tur zwiedzania.

Wydarzenia:
Światowy Tydzień Mózgu, 13-14.03. (poniedziałek-wtorek)
godz. 10.00-13.00 (wykłady, pokazy) - wstęp na zapisy dla grup szkolnych
godz. 19.00-21.00 (wykłady, pokazy) - wstęp wolny

Wieczór dla dorosłych, 23.03. (czwartek), godz. 18.00-21.00 Bilety: 20 zł

Warsztaty dla szkół:
Co w brzuchu burczy…, wtorki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Pogodynka, środy, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Słodkie cząsteczki, czwartki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum
Tajemnice wody, piątki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki-środy-czwartki, godz. 9.00-11.00
Przez godzinę dzieci uczestniczą w warsztatach, a pozostały czas jest przeznaczony na zwiedzanie 
wystaw CNMW z opiekunem. Temat warsztatów prosimy ustalić z Michałem Matuszakiem – 
tel. 56 690-49-90 wew. 512; e-mail: m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl.
Mali architekci- szlakiem zabytków z Torunia Dla dzieci w wieku 5-6 lat.
Odkrywamy planetę Dla grup: 3-4 lata oraz 5-6 lat
Wesołe miasteczko prof. Młynka Dla grup: 3-4 lata
Lisek i przyjaciele piątki, godz. 9.00-11.00

Zajęcia w pracowni biologicznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00.
Klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. 60 min. 
piątki, godz. 9.00-11.00
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www

Zajęcia w pracowni fizycznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00 
Klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 60 min
piątki, godz. 9.00-11.00
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www

Zajęcia w pracowni multimedialnej:
Klasa Przyszłości - Zaprojektuj przedmiot do druku 3D
3, 10, 17, 24 i 31.02. (piątki), godz. 9.00-10.15 i 11.00-12.15 
Grupa dolecowa: 4-6 SP i gimnazjum
Słyszałeś już o drukowanych w 3D zabawkach, protezach, a nawet domach? Wszystkie te przed-
mioty zostały przez kogoś zaprojektowane. Drukując na papierze, wystarczy wybrać zdjęcie lub 
napisać kilka słów. Jak jednak tworzyć przestrzenne obiekty? Tego nauczysz się na warsztatach 
modelowania 3D. 
Za pomocą programu Tinkercad, w prosty sposób wkroczysz w świat grafiki trójwymiarowej. Zbu-
duj swój pierwszy model, a następnie zobacz, jak staje się prawdziwy dzięki drukarce 3D! Jeśli lu-
bisz tworzyć, zmieniać i budować, to masz świetne podstawy do graficznej zabawy. Przyjdź i wykaż 
się kreatywnością, a może już wkrótce będziesz robił to zawodowo?

DDOMY KULTURY
DOM MUZ
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

Galeria Muz
Ogólnopolska wystawa fotografii Kobieta
3.03. (piątek), godz. 18.00, do 31.03.
Fotografie kobiet 28 autorów z całej Polski - profesjonalistów i amatorów. 

FotoGaleria
Torunianki – wystawa fotograficzna, 2.03. (czw.), godz. 18.00, do 31.03.
Koncepcja wystawy narodziła się w 2012 roku w głowie Agaty Pawlikowskiej-Chyżewskiej  
prowadzącej Fundację Nie Tylko Matka Polka oraz Zbyszka Filipiaka – prezesa Stowarzyszenia 
Toruńskie Spacery Fotograficzne.

Szczegóły w dziale Inni ogrganizatorzy - Manifa Toruńska. Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Wieczór rękodzieła – łańcuszek na Dzień Kobiet
1.03. (środa), godz. 17.00
W czasie warsztatów pokażemy, jak wykonać oryginalny łańcuszek z koralikami, ucząc się naj-
prostszych podstaw sztuki szydełkowania. Wstęp: 5 zł

Opowieści chirurga z Toruniem w tle, 3.03. (piątek), godz. 19.00
Spotkanie z prof. Waldemarem Jędrzejczykiem poświęcone prof. dr hab. n. med. Waldemarowi Ję-
drzejczykowi. Tematem będzie zbiór wspomnień „Opowieści chirurga”, czyli wywiad-rzeka, który 
przeprowadził z profesorem dr Krzysztof Nierzwicki – dyrektor Biblioteki Głównej UMK. Wstęp wolny

Klub Młodych Muz – machiny i maszyniści
12.03. (niedziela), godz. 10.00 i 11.00
Kolejna podróż, tym razem w świat kół, zębatek i innych mechanizmów, które wyczaruje nasza fan-
tazja. Poszukujemy zarówno konstruktorów, jak i maszynistów – bez ograniczeń wieku i wyobraźni. 
Do Klubu Bardzo Młodych Muz (rodziny z dziećmi w wieku 3-5 lat) zapraszamy na godz. 10.00, 
starszych Klubowiczów na godz. 11.00. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Bilet rodzinny: 15 zł

Podróże z Muzami - dyskusyjny Klub podróżnika
Magdalena Jończyk – Trekking w Himalajach - kiedy, jeśli nie teraz?
16.03. (czwartek), godz. 18.00
Himalaje są magicznym miejscem nie tylko dla wspinaczy i miłośników wysokich gór. Coraz czę-
ściej wędrówka pośród ośnieżonych ośmiotysięczników staje się marzeniem zwykłego śmiertel-
nika. Podczas spotkania dowiesz się: Jakie są Himalaje? Czym jest trekking na wysokościach? 
Jak wygląda turystyka w najwyższych górach świata? Dla kogo będzie to dobra zabawa, a dla 
kogo może być wyłącznie pasmo cierpienia? W końcu, kiedy jest najlepszy moment, aby wybrać 
się w Himalaje? Czy na twój pierwszy trekking może być za późno? Magda Jończyk -Podróżu-
je. Fotografuje. Dwa razy do roku wędruje w Himalajach. Od sześciu la prowadzi trekkingi m.in. 
w Nepalu, w Małym Tybecie i w Birmie. Za swój fotoreportaż z Kaszgaru (Sinciang, Chiny) otrzy-
mała pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym HumanDOC Świat Różnorodnych Szerokości.

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie
17.03. (piątek), godz. 10.00 (konkurs), godz. 17.00 (wyniki konkursu)
Laureaci eliminacji miejskich zostaną zaproszeni do udziału w eliminacjach rejonowych 
(25.04.2017), których organizatorem jest WOAK. Więcej informacji: www.woak.torun.pl. Termin 
zgłoszeń: 7.03. Pytania na temat konkursu i eliminacji pierwszego etapu: podmurna@dommuz.pl
Wstęp wolny

Statki Feaków – warsztaty plastyczne, 24.03. (pt), godz. 9.00-12.00
Zajęcia konstruktorsko-plastyczne w ramach Międzynarodowego Dnia Odysei. Dzieci w oparciu 
o projekt studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK wykonają dwa statki Feaków, następnie „opły-
ną” nimi toruńską starówkę. Zajęcia dla grupy zorganizowanej. Współpraca: Fundacja Traditio Eu-
ropae, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak, Wydział Sztuk Pięknych UMK. Wstęp wolny

Dzień Tajski w Domu Muz, 24.03. (piątek), godz. 18.00
W programie film niespodzianka.Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12

Przed Międzynarodowym Świętem Kobiet – wystawa fotograficzna 
i warsztaty, 7.03. (wtorek), godz. 17.00
W programie m.in. otwarcie wystawy fotografii amatorskiej „Paryskie impresje – zatrzymane chwi-
le”, rozmowy o ciekawych kobietach znanych z mediów i ze świata sztuki, ale także tych z naszej 
codzienności. Będzie można także wykonać kartkę z życzeniami lub ozdobną podkładkę na kar-
teczki służące do notowania spraw i zadań. Dla osób od lat 5 do 100. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 11, 25.03. (sobota), godz. 11.00
Na warsztaty zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Podczas zajęć będziemy mieli okazję za-
poznać się z tajnikami warsztatu oraz przyjrzeć się całemu procesowi powstawania ceramiki – od 
lepienia poprzez szkliwienie aż do wypalenia. Wstęp: 20 zł

Marzanny, marzanny... 13.03. (poniedziałek), godz. 11.00
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych, podczas których porozmawiamy o tradycji witania wiosny i wy-
konamy tradycyjne marzanny. Zajęcia dla grup zorganizowanych. Zapisy: 56 664-49-12. Wstęp: 3 zł 

Plastyczno-teatralne przygotowania do powitania wiosny
14.03. (wtorek), godz. 11.00
Dzieci poznają sposoby witania wiosny w różnych krajach i wybrane elementy warsztatu teatral-
nego, aby po zimie trochę się rozruszać. Będą też mogły stworzyć pacynkę, kukiełkę marzanny lub 
zaprojektują inną postać przedstawiającą symbolicznie odchodzącą zimę. Dla grup zorganizowa-
nych. Zapisy: 56 664-49-12. Współpraca: Filia nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp: 3 zł

Wokół sztuki – wiosna, wiosna, 16.03. (czwartek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych, w czasie których z kolorowych materiałów: papierów, 
gałganków i pasmanterii wykonamy wiosenne kwiaty i przyozdobimy nimi sale lekcyjne.
Zajęcia tylko dla grup zorganizowanych. Zapisy pod nr. tel. 56 664-49-12. Wstęp: 8 zł

Jedna Jaskółka wiosny nie czyni? 18.03. (sobota), godz. 11.00
Poranek teatralny w wykonaniu teatru MagMowcy. Nadeszła wiosna, jaskółki już fruwają, ale coś 
niedobrego dzieje się ze słoneczkiem, które kichając i kaszląc nie może zaświecić tak mocno, jak 
powinno. Mrówki, misie oraz doktor Sowa na pewno mu pomogą. Po spektaklu na dzieci czeka 
warsztatowa, wiosenna niespodzianka. Wstęp: 8 zł

Odetchnij Tour: Koncert Jeremiego i Artura Sikorskich
18.03. (sobota), godz. 17.30
Jeremi i Artur to wschodzące gwiazdy polskiej sceny pop i obecnie także gwiazdy projektu Young 
Stars, którzy przygodę z muzyką zaczęli od kanału w serwisie YouTube, publikując covery znanych 
przebojów. Informacje o koncercie i bilety na stronie: ebilet.pl

Podróże małe i duże – od Kaliningradu do Petersburga. Spotkanie 
z Rafałem Siwickim, 25.03. (sobota), godz. 11.00
Gość podzieli się wrażeniami z pobytu w dwóch miastach Rosji – Kaliningradzie i Petersburgu.  
Porównane zostaną odmienne losy obu miast: starej stolicy Zakonu Krzyżackiego, zburzonej 
w czasie ostatniej wojny i zbudowanej na nowo 60 lat temu oraz Petersburga – północnej stoli-
cy Imperium Rosyjskiego powstałej u progu XVIII w. na bagnach. Spotkanie poprowadzi toruń-
ski rusycysta Rafał Siwicki, który zaprezentuje zdjęcia zrobione w czasie swoich pobytów w obu 
miastach. Uczestnicy poznają też kilka podstawowych zwrotów w języku rosyjskim. Po spotkaniu 
warsztaty, w czasie których wykonamy typowe ozdoby rosyjskie. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Czekoladowa manufaktura, 7.03. (wtorek), godz. 17.30 
Proces wyrobu pralin i czekoladek, a następnie z bazy czekoladowej i dodatków. Będziemy uczyli 
się wylewać czekoladowe formy, nakładać wypełnienie i dekorować praliny. Słodycze uczestnicy 
zabiorą do domów. Zajęcia dla dorosłych oraz rodzin z dziećmi. Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł

Popołudnie z planszówkami V, 15.03. (środa), godz. 15.30
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. W programie gra  
w Catan, Tik Tak Bum, Jungle Speed, Śpiące Królewny, Dobble, Wsiąść do pociągu i wiele innych. 
Na zakończenie poczęstunek. Wstęp wolny

Międzynarodowy Dzień Poezji – warsztaty dla dzieci
21.03. (wtorek), godz. 15.30
Warsztaty poetyckie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Mali czytelnicy zapoznają się z wybranymi 
przykładami poezji dziecięcej i wezmą udział w kreatywnych zabawach. Wstęp wolny

Międzynarodowy Dzień Teatru w Dom Muz
ul. Poznańska 52:
27.03. (pon.), godz. 17.00 Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
W programie m.in. zabawy teatralne i prezentacja wybranych zdjęć z dorobku Teatru Amorficznego 
(teatr ma na swoim koncie 18 premier, wywodzi się z Teatru Bez Nazwy). Dla chętnych możliwość 
wykonania masek w różnych technikach plastycznych – goście będą mogli także stworzyć współ-
czesny wizerunek Muzy Teatru. Wstęp wolny



ul. Okólna 169:
27.03. (poniedziałek), godz. 16.00 Warsztaty pacynkowe
Za pomocą filcu, rękawiczek i materiałów pasmanteryjnych wykonamy bajkowe postaci do zakłada-
nia na paluszki. Wstęp wolny
ul. Podmurna 1/3:
31.03.-1.04. (piątek), godz. 17.00-19.00; (sobota), godz. 10.00-14.00 TRANSforma – warsztaty 
teatralne
Stowarzyszenie tARTak i Dom Muz zapraszają do udziału w małych wariacjach teatralnych, czyli 
warsztatach TRANSformy. Wychodząc od teatru wyobraźni i zabawy formą, będziemy kolejno ekspe-
rymentować ze słowem, dźwiękiem i ruchem, ucząc się sztuki improwizacji i rozwijając kreatywność.
Wstęp wolny, zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.com

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77, www.mdktorun.pl

Koncert na Dzień Kobiet „Ballady o miłości i nie tylko”
5.03. (niedziela), godz. 18.00 
W repertuarze romantycznym wystąpią Olga Zalesskaya, Jacek Beszczyński oraz Antoni Muracki. 

II Forum Edukacji Pozaszkolnej „Odkrywamy talenty”
9.03. (czwartek), godz. 15.30 
Organizatorami są CKU Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 
i MDK. Zapraszamy nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych. W programie prezen-
tacje teoretyczne i warsztaty artystyczne (rytmiczne, tańca współczesnego, tańca towarzyskiego). 
Zgłoszenia do 6.03. na podstawie karty zgłoszenia przesłanej na kadry@mdktorun.pl lub dostar-
czonej do organizatora, albo telefonicznie w sekretariacie MDK tel. 56 622-14-77 lub 725-600-156 
w godz. 10.00-18.00

XXXIII Miejski Konkurs Recytatorski „Wiersze, które lubimy”
10.03. (piątek), godz. 12.00
Półfinał miejskiego konkursu recytatorskiego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Mło-
dzi artyści zaprezentują wiersz, który urzekł ich serca i jest zgodny z ich osobowością. Spośród 
uczestników jury wybierze osoby, które 19.05. wezmą udział w finale. Zgłoszenia do I etapu konkur-
su do 3.03. drogą mailową: e.ciechanowska@mdktorun.pl. Regulamin i karta zgłoszeniowa na www

Turniej gier strategicznych Twierdza Toruń
11-12.03. (sobota-niedziela), godz. 9.00-18.00
Muzyczne (z)granie Amatorów Miazga, 17.03. (pt), godz. 17.00 
Przegląd zespołów oraz solistów, którzy z pasją wykonują muzykę na żywo. Młodzi artyści na swoją 
prezentację mają 12 minut. Muzyczna scena MDK otwarta jest przede wszystkim na twórczość roc-
kową, szeroko rozumianą muzykę alternatywną oraz awangardową. Uczestnicy to młodzież w wie-
ku od 14-26 lat. Gościem specjalnym, który wystapi z repertuarem największych hitów z gatunku 
hard&heavy, będzie zespół Heavy Metal Way. Zgłoszenia (tylko w formie elektronicznej) do 7.03.  
na adres: miazga@mdktorun.pl. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie www

Nowa Scena Muzyczna: Muzyka Irlandzka, 18.03. (sob.), godz. 17.00 
W programie: Muzyka i taniec celtycki, irlandzki, szkocki, bretoński oraz pokaz gry na dudach. Za-
gra zespół Thorn, a zatańczą zespoły Avalon oraz Beltaine. Bilety: 15 zł w portierni MDK od 13.03.

Topienie Marzanny przez zespoły MDK, 21.03. (wtorek), godz. 16.30 
Na powitanie Wiosny dzieci z zespołów Psotki i Śmieszki, KT Baby Jagi, Kapeli Młodego Torunia 
przemaszerują przez Starówkę do Bulwaru Filadelfijskiego z Marzanną wykonaną przez Archipelag 
Twórczości. Podczas przemarszu dzieci zaśpiewają piosenki o wiośnie. Wydarzenie związane z Ro-
kiem Rzeki Wisły.

Finisaż wystawy fotografii „Oczy Etiopii” Lucyny Sowińskiej
21.03. (wtorek), godz. 18.00 
Cieszącą się wielkim zainteresowaniem wystawę zdjęć ukazujących życie plemion Etiopii zakończy 
pokaz rytmicznego tańca afrykańskiego w blasku ognia w wykonaniu młodzieży z teatru Studio P. 
Uczestnicy pracowni plastycznej Hortus zainspirowani egzotyką przestrzeni, kolorów, kształtów 
i form przestawią cykl rysunków komentujących fotografię „Oczy Etiopii”.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń - Inauguracja Wiosny
24.03. (piątek), godz. 18.00 
Zespół zaprezentuje tradycyjne tańce z różnych regionów Polski, związane z wiosną.

Szkolna Scena Piosenki i Poezji, 25.03. (sobota), godz. 15.00
Wojewódzki przegląd artystyczny „Powiedz, zaśpiewaj poezję w szkole”. Organizatorem jest Zespół 
Szkół nr 28 oraz MDK. W MDK odbędzie się przesłuchanie dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Światowy Dzień Teatrów Dzieci i Młodzieży: Domysły rzeczywistości 
28.03. (wtorek), godz. 18.00
Wystawa fotografii teatru młodych Studio P ukazująca kreację i ekspresję grupy. Sceny zespoło-
we i zbliżenia twarzy, magia światła i rekwizytu w spektaklach „Domysły rzeczywistości”, „ Żywioł 

piąty”, „Sen o szczęściu”. Opracowanie plastyczne wystawy - Agata Durka. Wystawę ożywi „ 
Śpiewogra żartobliwa” w wykonaniu zespołu Studio P.

Premiera spektaklu „Obsesje” grupy teatralnej R. Bezimienni SKA
31.03. (piątek), godz. 18.00 
Tym razem zespół eksperymentuje obsesyjnie w oparciu o popis literacki Reymonda Queneau pt. 
„Ćwiczenia stylistyczne”. Scenariusz i reżyseria Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska. 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7, tel. 56 622-39-50
www.domharcerza.torun.pl

Z moich stron. Puls Natury, do maja 
III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny. Zbieranie zgłoszeń.

Otwarty Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich na rok 2017, 4.03. (sobota), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny

Niedzielne warsztaty z Ogniskiem
5.03. (niedziela), godz. 11.00 Toruń - nadwiślański gród
12.03. (niedziela), godz. 12.00 Torba z jajem
Rodzinne warsztaty kreatywne. Zapisy pod nr tel. 56 622-39-50. Warsztaty bezpłatne

V Miejski Konkurs Recytatorski „Wierszoklepka”
24.03. (piątek), godz. 10.00, 31.03. (piątek), godz. 11.00 - Finał
Konkurs dla klas I-III szkół podstawowych. Zgłoszenia do 21.03. Wstęp wolny

W naszej Pracowni, do 31.03.
Wystawa prac uczniów pracowni plastycznej OPP „Dom Harcerza”. Wstęp wolny

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55, www.woak.torun.pl

Wybitne postacie z historii fotografii 
15.03. (środa), godz. 17.00
Amerykańska Grupa Fotograficzna „f/64” – wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fo-
tografii. Wstęp wolny

Krótkometrażowe komedie Macieja Buchwalda 
22.03. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze z cyklu W pierwszym rzędzie. Gościem Karoliny Fordońskiej będzie 
Maciej Buchwald, autor filmów i teledysków, aktor, performer i komik, członek teatru improwi-
zowanego Klancyk. W programie projekcja filmów Kac oraz Strapiony mężczyzna, po projekcji 
rozmowa z autorem. Wstęp wolny

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje rejonowe 
25.03. (sobota)
Dla osób z dawnego województwa toruńskiego. Wstęp wolny

Warsztaty:
4.03. Sponsoring w kulturze 
Zajęcia prowadzą: Jarosław Jaworski i Dominik Pokornowski, cena: 130 zł, informacje dot. zgło-
szeń na www
4-5.03. Laboratorium zagubionych form teatralnych
Zajęcia prowadzą: Dominika Miękus i Radosław Garncarek, cena: 80 zł, informacje dot. zgłoszeń 
na www
18.03. Tworzenie skutecznych i estetycznych prezentacji
Zajęcia prowadzi Artur Jabłoński, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 10.03.
24-26.03. Teatr – Muzyka – Ruch
Zajęcia prowadzą: Erwin Regosz, Krystian Wieczyński i Marta Zawadzka, cena: 80 zł, termin zgło-
szeń: 10.03.

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
15-17.03. Warsztaty filmowe Animacja filmowa
Zajęcia prowadzi Karolina Fordońska oraz lekcja muzealna Miodowniki, katarzynki, brukowce 
w Muzeum Toruńskiego Piernika.
29-31.03. Warsztaty teatralne Magia w teatrze
Zajęcia prowadzą: Radosław Garncarek i Krystian Wieczyński oraz audycja muzyczna „W świecie 
zwierząt z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną”.

Wystawa czasowa:

150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
23.03. (czwartek), godz. 17.00, do 11.06.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela, w godz. 10.00-16.00 (ostatni pokaz godz. 15.00). Pokazy 
dla grup maksimum 30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: na sale ekspozycyjne 9 zł, ulgowy 6 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 8 zł, ulgowy 5 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 13 zł, ulgowy 9 zł

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady piernikowe 

„Weź miodu praśnego…” Dawne i współczesne przepisy piernikarskie
24.04. (piątek), godz. 17.00, do 7.05.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: na interaktywną wystawę oraz powiązane z nią warsztaty 12 zł, ulgowy 8 zł
na interaktywną wystawę bez części warsztatowej 9 zł, ulgowy 6 zł
na warsztaty bez interaktywnej wystawy 7 zł, ulgowy 5 zł

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9 i 11

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Closer. Wystawa fotografii Tomasza Gudzowatego, do 2.04.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł

Dwa oddziały Muzeum wg zasad:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz 
w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i po-
kaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty) oraz do Muzeum Historii Torunia 
(ekspozycje i pokaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
Bilety: 18 zł, ulgowy 11 zł dla każdej z wyżej przedstawionych możliwości

Dwudniowe bilety wstępu:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej), Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety Torunia), Muzeum 
Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy pod 
Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł
• do Ratusza, na Wieżę Ratuszową, do Domu Mikołaja Kopernika (ekspozycje, makieta Torunia), 
Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy 
pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 50 zł, ulgowy 35 zł

Imprezy:
Rzemiosło artystyczne Japonii – Estetyka na co dzień
2.03. (czwartek), godz. 17.00 Wykład Emilii Fujigaki. Kamienica pod Gwiazdą

Dzień Kobiet: Ścieżki kobiecej wyobraźni, 8.03. (środa)
• godz. 11.00, 13.30 Sztuka czy rodzina? Dylematy kobiet - artystek - prelekcja przy wystawie. 
Ratusz Staromiejski, Galeria malarstwa polskiego
• godz. 12.00 Z piernikiem Ci do twarzy – warsztaty tworzenia piernikowej biżuterii. Muzeum 
Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Eksperymentalne warsztaty, podczas których uczestnicy podejmą wyzwanie stworzenia pierni-
kowej biżuterii. Będą mogli przetworzyć zarówno ciasto piernikowe, jak i gotowe pierniki. 
Ponadto Muzeum Toruńskiego Piernika proponuje:
• od godz. 10.00 do 16.00 warsztaty, podczas których można samodzielnie wykonać pierniki 
dekoracyjne przy użyciu drewnianych form piernikowych, przygotowanych na wzór form histo-
rycznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego.
Miłośniczki i miłośników zabaw z kostiumem zapraszamy do wirtualnej przymierzalni, w której 
dopasujemy odpowiedni strój do każdej sylwetki, wzrostu i upodobań.

MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 622-70-38
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
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 poł. XVIII do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 – 1765
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wystawy czasowe:

•  Szkło i ceramika współczesna ze zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, do 24.09.

• Piotr Michałowski, 17.03. (piątek), godz. 17.00, do 21.05.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-18.00
bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
bilety do Ratusza i na Wieżę Ratuszową: normalny 19 zł, ulgowy 14 zł 

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Droga w obraz z sosną i bambusem. Malarstwo Emilii Fujigaki,  
do 20.04.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowo-
żytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:

Pejzaże kopernikańskie, do 21.08.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: na sale ekspozycyjne: 12 zł, ulgowy 9 zł, na makietę Torunia: 14 zł, ulgowy 9 zł

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



Koszt udziału w warsztatach połączonych ze zwiedzaniem wystawy w Muzeum Toruńskiego 
Piernika: 8, 12 zł. Koszt udziału w warsztatach bez zwiedzania wystawy: 7, 5 zł. Koszt udziału 
w wykładzie: 4 zł

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał

Wystawy czasowe:

• Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów
• Wszyscy jesteśmy migrantami, 7.03. (wt), godz. 17.00 – wernisaż
Wystawa prezentuje losy polskich emigrantów, którzy u schyłku wieku XIX wyruszyli do USA 
i Brazylii w poszukiwaniu lepszego jutra. Dzieje polskiego wychodźstwa osnute są na kanwie 
listów, które odnalezione zostały w roku 1941 przez historyka Witolda Kulę. Działania carskiej 
cenzury sprawiły, że nigdy nie trafiły one do swych adresatów. Z ocalałej kolekcji znajdującej się 
obecnie w posiadaniu Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy na wystawie moż-
na będzie zobaczyć wybór około 30 listów. Wzbogacona zostanie również unikatowymi fotogra-
fiami pochodzącymi z archiwów amerykańskich oraz przedmiotami codziennego użytku z epoki.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00

Bilety: na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł, po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
• Jarmark żywności ekologicznej, 4.03. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.

• Trzy barwy kobiecości – Dzień Kobiet w Muzeum, 8.03. (środa), godz. 12.00
Zwiedzanie wystawy „Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów” ścieżką kobiecych spraw, 
w towarzystwie trzech autorek: Hanny Łopatyńskiej, Agnieszki Kostrzewy i Magdaleny Ziółkow-
skiej-Mówki. Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł

• Wszyscy jesteśmy migrantami, 7.03. (wtorek), godz. 17.00 - wernisaż wystawy

• Siała baba mak, 11-12.03. (sobota-niedziela), godz. 11.00-14.00
Warsztaty umuzykalniające dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
W programie: metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem folkloru muzycznego, praktyki umuzy-
kalniające, ćwiczenia rytmiczne, elementy emisji głosu, nauka tradycyjnych zabaw dziecięcych 
oraz zabaw z tańcem i śpiewem. Koszt udziału: 45 zł/6 h; przy udziale pracowników jednej pla-
cówki – 3. osoba gratis! Zapisy do 6.03.: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43, edukacja@etnomu-
zeum.pl. 

• Na stronę teraz uciechy, 15.03. (środa), godz. 18.00
30. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na wspólnym śpiewaniu pieśni tra-
dycyjnie związanych z różnymi momentami życia i kalendarzem obrzędowym w kulturze ludowej. 
W marcu będą to pieśni wielkopostne. Do udziału nie są wymagane wcześniejsze doświadczenia 
ani umiejętności wokalne. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiej-
skich śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

• Polskie fleciki, 25.03. (sobota), godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Kultura okolic – okolice kultury. Gościem będzie Anna Wasiłek, toruńska popu-
laryzatorka i instruktorka gry na flażoletach, która opowie o tradycji amatorskiego muzykowania 
na tych prostych a wdzięcznych instrumentach, zwanych także flecikami polskimi. W programie 
wezmą także udział jej wychowankowie – uczniowie klasy taneczno-artystycznej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10, którzy wykonają na flażoletach melodie zaczerpnięte z polskiej tradycji muzycz-
nej. Chętni do nauki gry na fleciku polskim będą mogli także zapisać się na warsztaty planowane 
w maju. Współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego. Bilety: 2 zł.

• Etnoigraszki: Ptasie radio, 26.03. (niedziela), godz. 12.00
Druga z nowego cyklu imprez dla rodzin z dziećmi. Co potłukł sobie gołąbek? Kogo pan Orzeł 
pojął za żonę? Kto znosił złote jajka? W niedzielne południe posłuchamy, jakie dźwięki wydają 
ptaki i spróbujemy je naśladować, zamienimy rączki na skrzydełka i odfruniemy w poszukiwa-

niu ziarenek. Wspólnie zaśpiewamy i pobawimy się w dawne zabawy dzieci wiejskich. Wykonamy 
także własne małe instrumenty, by móc muzykować na Ptasim weselu. Prowadzenie: Marta Doma-
chowska. Pawilon wystawowy. Bilet: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2).

• Marcowe koty, wiosenne ciągoty, 23.03. (czwartek), godz. 12.00
61. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ poświęcone kociej tema-
tyce w ludowej tradycji, sztuce, poezji, baśni. Spotkanie zakończą zajęcia plastyczne. Tym razem 
uczestnicy będą mogli spróbować swych sił w kalkografii tworząc prace z kocim motywem. Warto 
pamiętać o okularach do czytania! Bilety: 3 zł

• Sobota z jajem, 1.04. (sobota), godz. 16.00
Rodzinne warsztaty zdobienia jajek i wyrobu palm z krepy.

• Kiermasz wielkanocny, 2.04. (niedziela), godz. 10.00-15.00

EDUKACJA 
• Dla nauczycieli:
Siała baba mak, 11-12.03. (sobota-niedziela), godz. 11.00-14.00 (patrz: Imprezy i warsztaty)

• Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach i działa-
niach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci 
wiejskich. Podczas zajęć dzieci poznają ludowe tradycje związane z nadejściem wiosny i wykonają 
„busłowe łapy” z masy solnej. 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:
Za chlebem, po lepsze życie… Zajęcia edukacyjne nt. XIX-wiecznej emigracji zarobkowej Pola-
ków – zwłaszcza z ziemi dobrzyńskiej – w oparciu o eksponaty, listy i dokumenty prezentowane 
w Muzeum. Omówione zostaną różne aspekty masowych wyjazdów w XIX wieku „za wielką wodę” 
z nadzieją na poprawę bytowania swojego i bliskich z nawiązaniem do zjawiska współczesnych 
migracji. Uczniowie spróbują wyobrazić sobie siebie jako emigranta i sformułować list do rodziny.
W dawnej szkole wiejskiej Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności… w części zaaranżowanej 
na izbę szkolną. Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach 
zaborów i w okresie międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, liczenia 
na liczydle, przymierzą ośle uszy. Jak wyglądała szkolna wyprawka? Na czym polegała zsypka? 
Jakie były metody utrzymywania dyscypliny w klasie? 
Wyginaj śmiało wyobraźnię Zajęcia dla klas I-VI szkół podstawowych z elementami działań mu-
zycznych lub plastycznych na wystawie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów.
Kolorowy kod kulturowy Lekcje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nt. znaczenia koloru 
w kulturze na wystawie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów.

Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 
56 622-89-43. 

Roz(g)rywki muzealne - Oil City. Gorączka czarnego złota 
Dzięki tej grze można rozwinąć swoje kompetencje w zakresie biznesowego myślenia, kształtować 
postawę przedsiębiorczości, a także poznać mechanizmy powstawania nafciarskich fortun na pol-
skich ziemiach na przełomie XIX i XX wieku. Liczba graczy: 9-30, wiek: 13+, czas rozgrywki: 90-120 
minut. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe też 
terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl. Bilet: 3 zł

FUNDACJA ELŻBIETY ZAWACKIEJ, ul. Podmurna 93
tel. 56 652-21-86, www.zawacka.pl

Wystawy stałe:
Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież z opiekunami – wstęp wolny; dorośli – 2 zł, grupy dorosłych powyżej 10 
osób – 15 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i średnio-
wiecznej ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. obrazy 
z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK.
Muzeum czynne: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00

K

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 Mu-
zeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, mon-
strancja, 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.

Ad maiorem Dei gloriam – Na większą chwałę Bożą!
19.03. (niedziela), godz. 16.00 
Wystawa z okazji 25-lecia Diecezji Toruńskiej prezentować będzie historyczną oś czasu oraz 
archiwalne zdjęcia ukazujące nie tylko najbardziej doniosłe wydarzenia, ale również ogrom 
pracy, jaki został włożony w jej budowę, codzienność posługi duszpasterskiej i zaangażowa-
nie w jej życie diecezjan. Zostaną nam przybliżone aspekty administracyjne, heraldyczne, tra-
dycje oraz dziedzictwo związane z naszym regionem i Ziemią Chełmińską. 

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 wyrabia-
nie 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, mi-
siów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale rów-
nież wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, pro-
jekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci 
i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie oprócz środy 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

CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Bodo, premiera: 3.03. biograficzny, Polska 2017
reż. Michał Kwieciński, występują: Antoni Królikowski, Agnieszka Wosińska, Tomasz Schuchardt

Logan, premiera: 3.03. akcja, USA 2017
reż. James Mangols, wystepują: Huhg Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen 

Maria Skłodowska-Curie, premiera: 3.03. biograficzny, Polska 2017
reż. Marie Noelle, występują: Karolina Gruszka, Izabela Kuna, Charles Berling 

Ozzy, premiera: 3.03. animowany, Hiszpania 2016
reż. Alberta Rodriguez, występują: Dani Rovira, Jose Mota, Michelle Jener 

T2 Trainspotting, premiera: 3.03. dramat, Wielka Brytania 2017
reż. Danny Boyle, występują: Ewan McGregor, Kelly Macdonald, Johnny Lee Miller

Kong: Wyspa Czaszki, premiera: 10.03. fantasy, USA 2017
reż. Jordan Vogt-Roberts, występują: Tom Hiddlestone, Samuel L. Jackson, John Goodman 

Munio: Strażnik Księżyca, premiera: 10.03. animacja, Francja 2014
reż. Alexandre Heboyan, występują: Omar Sy, Izia Higelin, Michael Gregorio 

Wyklęty, premiera: 10.03. dramat, Polska 2017
reż. Konrad Łęcki, występują: Wojciech Niemczyk, Marcin Kwaśny, Robert Wrzosek 

Chata, premiera: 10.03. dramat, USA 2017
reż. Stuart Hazeldine, występują: Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw 

Piękna i Bestia, premiera: 17.03. romans, USA 2017
reż. Bill Condon, występują: Emma Watson, Dan Stevans, Luke Evans

Wszystko albo nic, premiera: 17.03. komedia romantyczna, Polska, Czechy 2017
reż. Marta Ferencova, występują: Tatiana Pauhova, Paweł Deląg, Michał Żebrowski

Gold, premiera: 17.03. dramat, USA 2017
reż. Stephen Gaghan, występują: Matthew McConaughey, Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard

Amok, premiera: 24.03. kryminał, Polska, Niemcy 2017
reż. Kasia Adamik, występują: Mateusz Kościukiewicz, Łukasz Simlat, Zofia Wichłacz 

Dalida. Skazana na miłość, premiera: 24.03. biograficzny, Francja 2017
reż. Lisa Azuelos, występują: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve
Artystka wszechstronna, miss Egiptu, zdobywczyni 70 złotych płyt. Urodą porównywana do Kle

Zając Max ratuje Wielkanoc, premiera: 24.03. animacja, Niemcy 2017
reż. Ute von Munchow-Pohl, występują: Piotr Adamczyk, Noah Levi, Max Boguth

Baba Jaga, premiera: 24.03. horror, Wielka Brytania 2017
reż. Caradog W. James, występują: Katee Sackhoff, Lucy Boynton, Javier Botet

Power Rangers, premiera: 24.03. akcja, Kanada, USA 2017
reż. Dean Israelite, występują: Noami Scott, RJ Cyler, Becky G. 

Azyl, premiera: 24.03. biograficzny, USA 2017
reż. Niki Caro, występują: Noami Scott, RJ Cyler, Becky G. 

(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale 
Centra Kultury – Od Nowa)

KINA



CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 657-62-00
www.csw.torun.pl

David Cronenberg - Evolution, do 26.03.
Pierwsza prezentacja w Polsce dotycząca twórczości tego kultowego reżysera. Składają się na 
nią oryginalne rekwizyty, kostiumy i fragmenty scenografii z filmów Cronenberga, jak również 
fragmenty jego filmów, osobiste zapiski i projekty. David Cronenberg jest jednym z najwybit-
niejszych twórców filmowych na świecie. Filmy takie jak Dreszcze, Wściekłość, Nierozłączni, 
Fast Company, Pomiot, Skanerzy, Wideodrom, Mucha, Nagi Lunch, Crash – Niebezpieczne po-
żądanie, eXistenZ, Martwa Strefa, M. Butterfly, Pająk, Historia Przemocy, Wschodnie Obietnice, 
Niebezpieczna metoda, Cosmopolis czy Mapy gwiazd, wyróżniają się indywidualną, oryginalną 
formą i tematyką, wzbudzając przy tym wiele kontrowersji. Więcej: cronenberg.pl

Stefan Kornacki - Do domu / Go Home – Inscription Project, do 26.03.
Kawałek metalu, który wylądowałby na złomie może zachwycić, komplikować życie, być dziełem 
sztuki rozpoznawalnym w całej Europie. 9 lat tułaczki po festiwalach, wystawach, spektaklach. 
Od ruin Lizbony po ulice Tallinna. Powybijane neony, powyginane blachy. Splendor, dziurawe 
plecy, wkręty, wideo, niedomknięte budżety. Wracamy do domu!

Dyplom 2016, do 5.03.
Wystawa absolwentów tej uczelni, będąca prezentacją dzieł nagrodzonych i wyróżnionych, które 
opuszczając uczelniane pracownie, wprowadzone zostają w artystyczny obieg. Dla młodych ar-
tystów jest okazją konfrontacji z odbiorcą, zmierzeniem się z ich ocenami i krytyką, dla Wydziału 
Sztuk Pięknych możliwością promocji dydaktycznego potencjału i możliwości uczelni.

Wystaw się w CSW! 3.03. (piątek), godz. 18.00, do 26.03.
Wernisaż wystawy laureatów konkursu fotograficznego. Podczas piątej edycji zostanie wyłonio-
na nagroda specjalna – Nagroda Dyrektora w postaci propozycji zorganizowania wystawy in-
dywidualnej w CSW! W trakcie wystawy również publiczność będzie miała możliwość wyboru 
najciekawszych fotografii, które zostaną nagrodzone.

Jednoczesność zdarzeń, 17.03. (piątek), godz. 19.00, do 16.04.
Wystawa wybranych prac laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii
18 prac młodych artystów, którzy tworzyli w określonej chwili – kiedy byli studentami wydziałów 
artystycznych różnych polskich uczelni, a poprzez udział w konkursie zdecydowali się zaprezen-
tować swoją wypowiedź na wybrany temat. Język ich wypowiedzi, poruszane tematy, stosowane 
techniki są różne. Łączy ich ten sam moment życia, kiedy ich spojrzenie na świat i sztukę zostało 
zauważone przez jury lub wygrywało konkurs.

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00
piątek, godz. 10.00-20.00, sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach, 2.03. (czwartek), Wstęp wolny
godz. 16.30 Dyplomy 2016
godz. 17.00 Go Home! Do domu!
godz. 17.15 David Cronenberg. Evolution

CoCArt Music Festival, www.cocart.pl 
Uczta dla fanów sztuki audiowizualnej, muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. Kuratorzy: 
Rafał Iwański i Rafał Kołacki
30.03. (czwartek)
• godz. 20.00 Kino Centrum 
Pedro Ferreira (PT) - Material Representations: Sound Meetings (prezentacja twórczości video – 
szczegółowy program w marcu w repertuarze Kina Centrum) 
Tropy (PL) grają na żywo do filmów Pedra Ferreiry 
31.03. (piątek)
• godz. 14.00-18.00 Kino Centrum 
Screening twórczości video artystów z Polski: Joanna John, Danuta Kiewłen, Ewa Doroszenko 
i Jacek Doroszenko, Kamil Gubała
• godz. 19.00 Hol CSW
Xenony (PL), Robert Piotrowicz (PL), Robert Lippok (DE), Frank Bretschneider – super.trigger (DE)

SGALERIE
1.04 (sobota)
• godz. 18.00 Kino Centrum
Billy Roisz (AT) - przegląd twórczości audiowizualnej i spotkanie z autorką (szczegółowy program 
w marcu w repertuarze Kina Centrum)
• godz. 20.00 Hol CSW
Jacek Mazurkiewicz - 3FoNIA (PL), Billy Roisz (AT), Fabio Orsi (IT), Franziska Baumann (CH)
Inne wydarzenia:
After party po koncertach w CSW, godz. 23.59, Klub NRD
31.03. (piątek) Jurek Przeździecki (PL), 1.04. (sobota) Avtomat (PL)
Panel dyskusyjny 1.04 (sobota) godz. 14.00, CSW - III piętro 
„New Music in Eastern Europe” - premiera #30 magazynu o muzyce współczesnej „Glissando”. 
Wstęp wolny
Bilety: na koncert 30.03 (Kino Centrum): 5 zł
prezentacje audiowizualne 31.03 i 01.04 (Kino Centrum): wstęp wolny
na jeden dzień w CSW: 30 zł, na trzy dni w CSW: 50 zł 
Bilety i karnety do nabycia w CSW od 6.03.
After party w Klubie NRD na jeden dzień (za okazaniem karnetu na koncerty w CSW): 
5 zł, bez karnetu 10 zł

Dzień na plus - warsztaty i wykłady dla seniorów:
Spacer po wystawie „Dyplom 2016”, 1.03. (środa), godz. 12.00
Oprowadza Natalia Wiśniewska. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny, bez zapisów.

Kino dla Seniora, 8.03. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Dalida. Skazana na miłość”, reż. Lisa Azuelos, Francja, 2016
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Spacer po wystawie „Wystaw się w CSW”, 15.03. (środa), godz. 12.00
Oprowadza Dominika Lewandowicz. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny, bez zapisów.

Eksperymenty Okołofotograficzne
21.03. (wtorek), godz. 12.00-13.30 – warsztaty, godz. 13.30–14.30 – konsultacje fotograficzne
Spotkanie 6: „Decydujący moment”. Zagadnienia: wystawa pokonkursowa „Wystaw się w CSW”, 
fotografia czarno-biała, „fotografia drogi”, reportaż, wielokrotna ekspozycja. Każde spotkanie 
składa się z krótkiej opowieści okołofotograficznej i części warsztatowej. 
Wstęp bezpłatny, bez zapisów.

Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet 
i więcej – spotkanie 5
Zajęcia w trzech grupach: 29.03. (środa), 30.03. (czwartek), 31.03. (piątek), godz. 12.00
Pierwsza grupa przewidziana jest dla osób początkujących, druga i trzecia dla bardziej zaawan-
sowanych. Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp bezpłatny. Zapisy: tel. 56 610 97 24, 
biblioteka@csw.torun.pl.

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 11.03. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty towarzyszące wystawie Stefana Kornackiego dla dzieci 7-10 lat wraz z opiekunami. 
Czas będzie mijał w towarzystwie ogromnych napisów, którymi zaopiekował się artysta. Spróbu-
jemy rozszyfrować ich tajemnice, wytropić ciekawe informacje, a nawet zbadać tajemnicę zagi-
nionego kosmosu. Wstęp: 7 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-16

Filozofowanie z dziećmi, 11.03. (sobota), godz. 12.00
Dla dzieci w wieku od 6 lat. Proponujemy najmłodszym przeplatane zabawami rozmowy na 
„trudne tematy”, wykorzystujące i rozbudzające ich naturalną ciekawość. Tym razem pomyślimy 
wspólnie nad tym, czym są technologie. Wstęp: 5 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Bajki z rzutnika, 25.03. (sobota), godz. 12.00
Jak co miesiąc zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW. Tym ra-
zem obejrzymy bajkę „Apolejka i jej osiołek”. A po bajce stworzymy własne lalki do zabawy, przy-
tulania albo wykorzystania w każdym innym celu. Wstęp: 8 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Zmysłoteka
Grupa I – wtorki, godz. 17.15–18.15, grupa II – środy, godz. 17.15–18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami.
• 1.03. Pączkowo Jeść je lubimy, lecz dziś ich nie zjemy... tylko z papieru wyczarujemy.
• 7.03., 08.03. Twórczość owocowo-warzywna Warzywa i owoce zdrowe są i każdy o tym wie.  
Ja powiem Wam, że w plastyce też wspaniale odnajdują się. Nie tylko malować, wycinać czy lepić 
będziemy, ale też ich posmakujemy.
• 14.03., 15.03. Małe słodziaki Malutkim być to żaden wstyd – tak powie ślimak, żabka, motylek 
czy biedronka. Choć jest malutkie to przygód ma wiele – dziś się o tym dowiecie moi przyjaciele.
• 21.03., 22.03. Wiosna, ach to Ty! Każdy na nią czeka i niezmiernie się raduje, gdy w końcu do 
nas przywędruje. Pączki kwiatów, listki na drzewach i ptaszków radosne ćwierkanie mówi nam – 
Witajcie! Oto jestem Panowie i Panie.
• 28.03., 29.03. Jestem sobie ogrodniczka Malutkie ziarenko do doniczki włożymy, wodą obficie 
podlejemy i będziemy czekać radośnie jak śliczny kwiatek z niego wyrośnie.
Zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl. Bilet: 10 zł

Kosze Edukacyjne
Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, kolorowankami i propozycjami działań związanych 
m.in. z wystawami oraz zawierają zestaw materiałów plastycznych przydatnych w zabawie.

Centrum Literatury
Literaci po godzinach, spotkanie z Marcelem Woźniakiem wokół książki „Biografia Leopolda Tyr-
manda. Moja śmierć będzie taka, jak moje życie”, 2.03. (czwartek), godz. 18.00
Leopold Tyrmand. Autor największego polskiego bestsellera „Zły” oraz słynnego „Dziennika 
1954”. Równie niespodziewanie zjawił się na polskiej scenie literackiej, jak i zniknął, zostawiając 
po sobie dziesiątki anegdot i historii. Marcel Woźniak, toruński dziennikarz i scenarzysta, podążył 
tropem pisarza, by odkryć jego losy. Tak powstała pierwsza tak kompleksowa biografia Tyrmanda,.
Krew Koguta: Na syczuańskim szlaku. Wykład dr. Kamila Burkiewicza, 7.03. (wtorek), godz. 18.00
Krew koguta miała przypieczętować sojusz braterstwa pomiędzy generałem Chińskiej Armii Czer-
wonej i jednym z wodzów ludu Yi, którego włości obejmowały część gór Liangshan w Syczuanie. 
Wykład to współczesna krajoznawcza wyprawa przez drogi i bezdroża południowo-zachodnich 
Chin, przeplatana opisami wydarzeń z lat 30. XX wieku, wydarzeniami o niebagatelnym wpływie 
na historię Państwa Środka.
Wykład Jerzego Brukwickiego „Magiczna i industrialna. Współczesna polska biżuteria artystycz-
na”, 8.03. (środa), godz. 18.00
Drugi z cyklu wykładów „(Nie)codzienne dzieła sztuki”, który ma na celu popularyzację sztuki po-
przez prezentację obiektów i przedmiotów, które towarzyszą człowiekowi na co dzień, choć najczę-
ściej nie dostrzegamy tego, iż są one efektem pracy twórczej artysty.
Spotkanie/dyskusja z dr. Maciejem Dudą, autorem m.in. „Dogmatu płci. Polskiej wojny z gender” 
10.03. (środa), godz. 18.00
Przyczynkiem do dyskusji będzie książka M. Dudy, którą Kazimiera Szczuka uznała za kronikę 
„medialnych doniesień z frontu groteskowej, ale i groźnej wojny z »genderem« z lat 2007–2015”. 
Do rozmowy zapraszamy publiczność – także, a może przede wszystkim słabiej zaznajomioną 
z tematem.
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 15.03. (środa), godz. 18.15
Drugie z cyklu spotkań z Iwoną Chmielewską, autorką książek obrazowych i Jolantą Czakyrową, 
psychoterapeutą psychoanalitycznym. Tym razem zaprezentowana zostanie książka „Meduza”, 
a rozmowa dotyczyć będzie kobiecości i dziewczęcości.
Z cyklu Miasto Jako Dzieło Sztuki: Życie średniowiecznej, toruńskiej kamienicy
21.03 (wtorek), godz. 18.00
Gościem spotkania będzie Zbigniew Nawrocki, autor książki „Historyczne kamienice w Toruniu. 
Gotyk”. Cykl ma na celu popularyzację architektury, antropologii i kultury miasta. Gośćmi są archi-
tekci, kulturoznawcy zajmujący się pamięcią miejsc, fotografowie, konserwatorzy itp.
Seryjni Poeci: Edward Pasewicz. Spotkanie wokół książki poetyckiej „Miejsce”
23.03. (czwartek), godz. 19.00
Edward Pasewicz – poeta, kompozytor, autor kryminału. Opublikował m.in.: „Henry Berryman Pię-
śni”, „Drobne! Drobne!”, „Pałacyk Bertolta Brechta”. Był wielokrotnie nominowany do głównych 
nagród literackich w kraju, w tym m.in. trzykrotnie do Nagrody Literackiej Gdynia.
Wieczór Scrabblowy, 27.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Wszystkich miłośników zabawy z językiem zapraszamy na wieczór Scrabblowy. Zapewniamy trud-
nych przeciwników i dobrą zabawę! Wstęp wolny
Orient Express – Przystanek kultura, 28.03. (wtorek), godz. 17.00
Marek M. Dziekan: Kultura tradycyjna w świecie arabskim – przesądy, czary, wróżby
Michał Moch: Hip-hop arabski. Tożsamość, naród, diaspora
Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
• Oprowadzanie po wystawie „David Cronenberg. Evolution”, 2.03. (czwartek), godz. 17.15
• „Upiór w operze” – seans z muzyką na żywo, 3.03. (piątek), godz. 18.00 
Oprawa muzyczna: Marcin Młynarczyk i Grzegorz Kosowski. Bilet: 20 zł
• Cronenberg Replay – retrospektywa filmów Davida Cronenberga
każdy marcowy wtorek i czwartek, godz. 16.00 (do zakończenia wystawy) Bilet: 10 zł
• Kino dla Seniora, 8.03. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Dalida. Skazana na miłość”, reż. Lisa Azuelos. Bilet: 10 zł
• Filmopisanie historii, cz. 6 – warsztaty 
Wstęp wolny – więcej informacji na stronie www.csw.torun.pl
• „Jak patrzeć, żeby zobaczyć. Historia sztuki operatorskiej: Historia filmu światłem pisana”
Wykład prof. Katarzyny Taras i seans filmu „Wszystko na sprzedaż”, reż. Andrzej Wajda. 
Bilet: 10 zł. Więcej informacji na stronie www.csw.torun.pl

Repertuar:
American Honey, reż. Andrea Arnold, Stany Zjednoczone/Wielka Brytania, 2016
18-letnia Star o niczym bardziej nie marzy niż o wyrwaniu się z małego miasteczka, gdzie mieszka 
z ojczymem i młodszym rodzeństwem. Po kolejnej domowej kłótni porzuca dotychczasowe życie 
i dołącza do przypadkowo spotkanej grupy rówieśników, którzy wspólnie krążą po Ameryce. 

Cienie, reż. Thomas Kruithof, Belgia, 2016
Duval, alkoholik na odwyku, bezskutecznie poszukuje pracy po przeżyciu załamania nerwowego. 
Pewnego dnia do mężczyzny zwraca się tajemnicza organizacja szpiegowska z propozycją steno-
grafowania prywatnych rozmów telefonicznych.
Dalida. Skazana na miłość, reż. Lisa Azuelos, Francja, 2016
Artystka wszechstronna, miss Egiptu, zdobywczyni 70 złotych płyt. Była uwielbiana przez pu-
bliczność na całym świecie. Wszystko czego dotknęła na scenie stawało się złotem, przeciwnie 
w życiu osobistym. Portret kobiety, uwielbianej przez miliony, lecz niezrozumianej przez nikogo.
Nauczycielka, reż. Jan Hřebejk, Czechy/Słowacja, 2016
Przybycie nowej nauczycielki do podmiejskiej szkoły w Bratysławie roku 1983 wywraca do góry 
nogami życie lokalnej społeczności. Mária Drazdechová od początku zdaje się manipulować 
uczniami i ich rodzicami. Po próbie samobójczej jednego z uczniów dyrektor placówki zamierza 
oddelegować kłopotliwą nauczycielkę. W tym celu jednak rodzice muszą podpisać petycję. Pro-
blem w tym, że Drazdechová ma daleko idące koneksje w Partii Komunistycznej.
Ostatnie dni miasta, reż. Tamer El Said, Niemcy/Wielka Brytania/Egipt/Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, 2016
35-letni Khalid pracuje nad filmem, który ma oddać ducha czasu, uchwycić puls rodzinnego Kairu, 
gdy stary świat sypie się i kruszy. Khalid musi opuścić swoje mieszkanie w śródmieściu, bliscy 
powoli odchodzą, a tęsknota za niespełnioną miłością wciąż spędza mu sen z powiek.
Planetarium, reż. Rebecca Zlotowski, Francja/Stany Zjednoczone, 2016
Piękne i tajemnicze siostry Laura i Kate posiadają nadprzyrodzone zdolności i potrafią komuniko-
wać się z duchami. Na zakończenie tournée po Europie ruszają do Paryża, gdzie spotykają pewne-
go charyzmatycznego producenta filmowego.
Pokot, reż. Agnieszka Holland, Czechy/Niemcy/Polska/Szwecja, 2016
Pewnej śnieżnej nocy Janina Duszejko odnajduje ciało sąsiada-kłusownika. Jedyne ślady wokół 
jego domu to tropy saren. W niewyjaśnionych okolicznościach giną kolejne lokalne osobistości. 
Wszystkich łączyła ta sama pasja – polowanie.
Zwariować ze szczęścia, reż. Paolo Virzì, Francja/Włochy, 2016
Beatrice jest gadatliwą mitomanką o ekscesywnej osobowości. Donatella zaś jest wrażliwą intro-
wertyczką o wytatuowanym i wychudzonym ciele. Te dwie pacjentki „ośrodka terapeutycznego 
dla kobiet z problemami psychicznymi” – Villi Biondi – połączy przyjaźń. Pewnego popołudnia, 
postanawiają uciec i szukać szczęścia w wolnym świecie „zdrowych” ludzi.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście do sal wystawowych 
od ul. Ducha Św. 6, tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

Michał Kokot - Z obłokami grałem w karty
3.03 (piątek), godz. 18.00, do 2.04.
Postać silnie związana z Toruniem, wrosła w kontekst artystyczny miasta i regionu. Jego twór-
czość sięga z jednej strony do najbardziej awangardowych założeń inspirowanych symbolizmem, 
surrealizmem, dadaizmem i sztuką konceptualną, a z drugiej – do fascynacji prostym człowie-
kiem oraz kulturą plebejską i ludową. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane prace fotograficzne 
i malarskie z całego okresu działalności artysty, poczynając od fotogramów powstałych w czasie 
współpracy z grupą „Zero-61”. Kokota interesował zarówno reportaż, jak i fotografia kreacyjna, 
często łączył techniki i wykorzystywał przedmioty codziennego użytku, włączając je w swoje dzie-
ła. Michał Kokot (1944–2014) – fotograf, malarz, poeta. Z wykształcenia historyk (UMK). Członek 
ZPAF i słynnej grupy fotograficznej „Zero-61”. Reżyser etiud filmowych powstałych w ramach 
Studenckiego Twórczego Klubu Filmowego „Pętla”. W latach 1969–1975 fotoreporter w toruń-
skiej prasie. Animator lokalnego ruchu kulturalnego w Osieku nad Wisłą na ziemi dobrzyńskiej. 
Odkrywca i propagator artystów ludowych.

Fale – wystawa pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 3.03 (piątek), godz. 18.00, do 2.04.
artyści: Krzysztof Białowicz, Dorota Chilińska, Witold Chmielewski, Joanna Chołaścińska, Szymon 
Chyliński, Witold Jurkiewicz, Anna Kola, Wiesław Smużny, Arkadiusz Soroka, Radosław Staniec, 
Marian Stępak, Maria Szczodrowska, Tomasz Wlaźlak 
Wystawę tworzy wspólnie pracująca grupa ludzi – w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. 
Fale to również pokolenia i poglądy. Chciałabym skupić naszą uwagę na tym właśnie wątku, jakim 
jest wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi i zjawisk, czasem pozytywne, a czasem nie. Prace 
zostały stworzone specjalnie na tę wystawę. Każdy z nas wykorzystał swoją własną „soczewkę” 
do pokazania swoich doświadczeń, różne są też środki wyrazu, których używamy. (Dorota Chiliń-
ska, kuratorka wystawy)

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:
• (Nad)użycia władzy w sztuce kobiet. Artystki i ich broń – wykład dr Katarzyny Lewandowskiej
6.03. (poniedziałek), godz. 17.00 Wstęp wolny
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• Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 12.03. (niedziela), godz. 12.00 Wstęp wolny
• Wykład Agaty Woźniczki i Mateusza Adamczyka z pracowni architektonicznej BudCud
20.03. (poniedziałek), godz. 17.00
BudCud to pracownia tworząca projekty w dziedzinach architektury i urbanistyki, od 2010 roku 
prowadzona przez Mateusza Adamczyka (1981) i Agatę Woźniczkę (1986) – laureatów wielu kon-
kursów architektoniczno-urbanistycznych, m.in.: w prestiżowym międzynarodowym konkursie 
Europan, tutorów oraz konsultantów międzynarodowych projektów. Adamczyk i Woźniczka pre-
zentują rzadką postawę w polskiej architekturze – marzycieli i optymistów. 
Wstęp wolny

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką na-
wiązują do aktualnych wystaw. Skierowane są do różnych grup wiekowych, a podczas zajęć ich 
uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażo-
wać do tworzenia współczesnej sztuki. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 (kontakt: Natalia Cieślak, 
Kazimierz Napiórkowski). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 
Dyplomy z Dyplomu 2016, 10.03. (piątek), godz. 17.00
Wystawa dyplomów absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK eksponowanych na wysta-
wie w CSW. Wystawa w ZPAP nie jest powtórzeniem ekspozycji w CSW. Ma zupełnie odmienny 
klimat świetlny. Również jej kuratorska koncepcja tworzy bardziej skondensowany obraz pro-
blematyki twórczości młodych absolwentów wydobywając zawarte w dyplomach indywidualne 
nastroje i niepokoje z przeżywania codzienności i kondycji pojedynczego człowieka, ocierającej 
się o zagrożenia i dylematy moralne szerszego, zewnętrznego świata. Oś ideową oraz linię kon-
strukcyjną zawartości wystawy tworzy praca „Granice” Macieja Kwietnickiego. Po obu stronach 
„Granicy”, dzielącej przestrzeń wystawy - prace portretowe i figuralne tworzą odmienne i róż-
niące się klimaty psychospołeczne współczesności. Wystawa ma na celu wzajemną promocję 
świeżo upieczonych absolwentów ze Sztuk Pięknych UMK oraz ZPAP, przyciągającą do Związku 
młode siły twórcze oraz prolongującą publiczności toruńskiej obecność bardzo interesujących 
dzieł z rocznika 2016.
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 12.00-17.00

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka.com

Prace dzieci z Węgier, do 20.03.
Wystawa prac dzieci z Budapesztu, Debreczyna, Debreczyna, Szolnoka, Kecskemet i kilku mniej-
szych ośrodków przygotowana została z okazji trwającego właśnie Roku Kultury Węgierskiej 
w Polsce. Wszystkie prace malarskie, rysunki oraz stanowiące zasadniczą część ekspozycji 
grafiki pochodzą ze zbiorów własnych Galerii i nadesłane zostały na organizowane przez nas 
konkursy. Z większości prezentowanych prac wyłania się niezwykle bogaty, różnorodny obraz 
codziennego życia węgierskiej prowincji, wsi i miasteczek, pracy ich mieszkańców, miejscowych 
obyczajów, kultywowanych tradycji.

Umenie znaczy sztuka, 27.03.-28.04.
Wystawa prac uczniów podstawowych szkół artystycznych na Słowacji. Nasi sąsiedzi już od wie-
lu lat mogą pochwalić się niesamowitą wrażliwością w dziedzinie edukacji plastycznej dzieci 
i młodzieży. Słowacja znajduje się w absolutnej czołówce rozwijania talentów i kreatywności 
przyszłych rysowników, malarzy i architektów. Zwieńczeniem starań słowackich nauczycieli 
są nagrody w jednym z największych światowych konkursów organizowanych przez Galerię. 
Kolekcja prac umieszczona na wystawie jest zbiorem nagród i wyróżnień z poprzednich edycji 
konkursów, a zdecydowana większość prac pochodzi z Zakladnej Umileckiej Skoly w Martinie, 
Popradzie oraz Spisskiej Beli.

galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Miasto moje a w nim, do 22.03.
Wystawa nie jest tylko „snem o Warszawie”, ale zbiorowym obrazem rozmaitych miast i mia-
steczek. Pochodzący z różnych stron świata kilku i kilkunastoletni autorzy próbowali w swoich 
rysunkach, kompozycjach graficznych i barwnych pracach malarskich pokazać fragmenty wi-
dzianych przez siebie, zapamiętanych, a czasem wymyślonych miast. Miejską atmosferę oddają 
zarówno panoramiczne widoki jak i ciche zaułki, dumne fasady zabytkowych kamienic i nowo-
czesne osiedla, ciche parki i zaludnione place. Historia i teraźniejszość.

Wystawa prac dzieci z Gruzji, Armenii I Azerbejdżanu, 27.03.-28.04.
Pierwsze skojarzenie nasuwające się po obejrzeniu prac dziecięcych z terenów Gruzji, Armenii 
i Azerbejdżanu jest niesamowity aromat i przede wszystkim kolor przypraw i ziół tamtejszych 
otwartych przestrzeni i gór. Kolorystyka prac jest utrzymana w ciepłych gamach barw, a uży-
te w nich elementy czerni i szarości podkreślają surowość terenów często nietkniętych ludzką 
stopą. Dzięki tym zabiegom wrażliwe, świeże spojrzenie dziecięcych twórców odsłania skrawek 
swojej niezwykłej, egzotycznej codzienności.

filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA FORUM 
Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32

Jakub Biewald - Ewolucja formy
6.03. (poniedziałek), godz. 13.00, do 24.03.
„Wystawa ta jest dla mnie powrotem na macierzystą uczelnię, którą ukończyłem przed trzema 
laty. Jest zapisem intensywnych poszukiwań artystycznych. Glina to dla mnie medium intuicyjne-
go poszukiwania uniwersalnych zasad wzrastania struktury organicznej. Moje formy są efektem 
wsłuchiwania się w materię oraz uważnej obserwacji natury. Proces twórczy traktuję jako analo-
gię do wzrostu roślin, zwierząt, gleb, skał i innych materii naturalnych.” Jakub Biewald. 
Jakub Biewald jest absolwentem Kierunku Rzeźby, Specjalizacji Ceramika Artystyczna, Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Iwony Langowskiej uzyskał 
w roku 2014. Laureat Nagrody im. prof. Adolfa Ryszki dla najlepszego studenta Kierunku Rzeźby 
roku 2013. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. 
E. Gepperta we Wrocławiu. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby, ceramiki, rysunku, malarstwa 
i fotografii. 

Plener studentów konserwacji - Wiśniowa 2015
6.03. (poniedziałek), godz. 13.00, do 24.03.
 „Barbizon Wiśniowski” - tak nazwał swoją rodową siedzibę, ze względu na jej znakomitych 
bywalców, stanowiących elitę artystyczną i kulturalną międzywojennej Polski, hrabia Zygmunt 
Mycielski (1907–1987), wybitny kompozytor, krytyk muzyczny i literat. Gościli tam, tworzyli 
i prowadzili dysputy w wiśniowskim salonie m.in.: Tytus Czyżewski, Jan Cybis, Hanna Rudzka - 
Cybisowa, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski, Stanisław Szczepański Józef Mehoffer, Felicjan 
Szczęsny – Kowarski. W lipcu minionego roku śladami sławnych Wiśniowskich Barbizończyków 
podążyli studenci konserwacji z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Wzorem poprzedników, uwiecz-
nili wartki Wisłok, historyczne dęby w dworskim parku, pałac Mycielskich, oficynę, stajnie dwor-
skie, kaplicę grobową i domek ogrodnika. Powstało ponad 100 prac olejnych i wiele szkiców.

Wstęp wolny
Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – U TEOLOGÓW
ul. Gagarina 37

Kopie, 24.03. (piątek), godz. 18.30, do 25.04.
Prace studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalności Malarstwa i Rzeźby Poli-
chromowanej, Papieru i Skóry. Kopie wykonano pod kierunkiem prowadzących w czterech pra-
cowniach: technik malarskich i pozłotniczych, historycznych technik artystycznych - technika 
temperowa i olejno-żywiczna (malarstwo włoskie i ikony), kopii malarstwa średniowiecznego 
oraz kopii miniatury książkowej. 

Wstęp wolny
Galeria czynna codziennie, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 
20.00

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 wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Krzesimir Dębski – spotkanie, 27.03. (poniedziałek), godz. 18.30
Znany kompozytor przez całe życie żył w cieniu rzezi wołyńskiej. Jego rodzice cudem uniknęli śmierci.  
Ich historię opisuje w książce „Nic nie jest w porządku”. Pisze: „Był 11 lipca 1943 roku, Krwawa Niedzie-
la na Wołyniu. W tym dniu nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii wtargnęli do domów i kościołów 
w wołyńskich miastach i wsiach, by pozabijać Polaków zebranych na sumach. Ta niedziela była dniem 
rozpoczynającym masakrę. Urodziłem się dziesięć lat później, jednak kolejne godziny 11 lipca 1943 r.  
znam z relacji rodziców, jakbym sam je przeżył. Mama z ojcem uciekli z pogromu, Ukraińcy jednak po-
rwali i zabili mojego dziadka i babcię. Po latach poszukiwań spotkałem ich mordercę.” Wstęp wolny

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10 (pawilon Maciej) 
Kiermasz taniej książki, 6-11.03.
W ofercie ok. 2 tysięcy tytułów: literatura piękna, opracowania medyczne, duży wybór popularnych 
powieści; m.in. książki Katarzyny Grocholi i Małgorzaty Kalicińskiej. Ceny od 2 zł.
Wyprzedaż czynna w godz. otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 11.00-19.00, 
w środę 11.00-15.00, w sobotę 9.00-13.00.

Klub Sobótka, ul. Wojska Polskiego 43/45, pawilon I piętro
BallCon IX - Toruńskie Spotkania z Grami Planszowymi
4-5.03. (sobota-niedziela)
Dwudniowe święto fanów planszówek. Do dyspozycji graczy sporych rozmiarów games room, który wy-
posażymy w gry strategiczne, logiczne, imprezowe i przygodowe - łącznie kilkadziesiąt tytułów. Zapro-
simy do udziału w turniejach (będą atrakcyjne nagrody!). Więcej informacji: www.ballcon.blogspot.com

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Hieronim Bosch dotknięty przez diabła, 13.03. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja Łukasza Wudarskiego

Dyskusyjny Klub Książki, 20.03. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką Gilles Legardinier „Do usług szanownej pani”. Prowadzenie Magdalena Gogulska-
-Dębska.

W Beskidach i Pieninach, 27.03. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prelekcja - dr Edward Świtalski 

Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie 
siebie (Leopold Staff), do 28.04.
Twórczość osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. z wadami wzroku, słuchu, z niepełno-
sprawnością ruchową, intelektualną, w kontekście budowania poczucia własnej wartości, jak również 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (zwłaszcza w kulturze). Na ekspozycję składają się obrazy 
olejne, akwarele, rzeźby, rysunki, kolaże, poezja, autobiografie pochodzące ze zbiorów Ośrodka.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99, www.bu.umk.pl

Sławoj Felicjan Składkowski lekarz, generał, premier, 20.03.–30.04.
Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962) był lekarzem legionowym i uczestnikiem wojny polsko-bol-
szewickiej. Jako zwolennik Józefa Piłsudskiego, po przewrocie majowym, objął funkcję komisarza rządu 
na miasto stołeczne Warszawę. Był trzykrotnie ministrem spraw wewnętrznych, drugim wiceministrem 
spraw wojskowych i szefem Administracji Armii. Był najdłużej urzędującym szefem rządu okresu między-
wojennego. Funkcję premiera pełnił aż do września 1939 r. Po wojnie zamieszkał w Londynie i tu pozo-
stał aż do śmierci. Wystawa prezentuje pamiątki po ostatnim premierze II Rzeczypospolitej. Przybliżają 
one życie osobiste, działalność zawodową oraz wojskową i polityczną, a na koniec twórczość literacką. 
Na podstawie zgromadzonych materiałów, w dużej części oryginalnych, dostrzegamy postać barwną, 
pełną humoru ale też konsekwentną i zdecydowaną. Organizator: Archiwum Emigracji BU. 

B

BIBLIOTEKI
Mapy koloru. Wystawa prac Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej, 
27.03-14.04.
Ewa Raczyńska-Mąkowska - urodzona w Toruniu, Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK i Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej. Mieszka w Bydgoszczy. Przez wiele lat pra-
cowała w służbach konserwatorskich, a w latach 1991-1999 była Miejskim Konserwatorem 
Zabytków w Bydgoszczy; następnie prowadziła własne biuro projektowe specjalizujące się 
w opracowaniach kolorystycznych i renowacjach obiektów architektury na terenie całego 
kraju. Jest członkiem Rady ds. Estetyki przy Prezydencie Bydgoszczy. Pracuje w Zakładzie 
Wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie prowadzi 
pracownię kształtowania przestrzeni. 
Oprócz pracy na uczelni czynnie projektuje, zajmuje się malarstwem, fotografią, badaniami 
nad wizualnością miasta. Prace Raczyńskiej to, jak podkreśla sama autorka, pośpieszny 
zapis jej emocji wyrażany intensywnością koloru i malarskiego gestu. Prezentowana seria 
prac powstała w latach 2015-2016.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
ul. Dąbrowskiego 4, www.bptorun.edu.pl

3 x sztuka - grafika, rysunek, malarstwo
3.03. (piątek), godz. 17.00, do 8.04
Autorami prac są uzdolnieni uczniowie IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu, Kamil 
Urban oraz Bartłomiej Woźniak. Uczniowie od lat interesują się sztuką. Swoje zainteresowa-
nia rozwijają zarówno w szkole jak i poza nią. W swoich artystycznych wypowiedziach sto-
sują tradycyjne techniki plastyczne, takie jak rysunek, grafikę i malarstwo. Wśród tematów 
pojawiają się martwe natury, postać człowieka, elementy przyrody, a także pejzaże. Obaj 
przywiązują uwagę do detali i poprawności warsztatowej. Prace plastyczne autorów wysta-
wy są bogate w wartości wyrazowe kreski, pełne światłocienia oraz różnorodnych faktur.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, 

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Cafe BODO na Dzień Kobiet, 11.03. (sobota), godz. 18.00
Bilety: 55 zł, 50 zł ulgowy
Emilia Czekała (Hanka Ordonówna), Tadeusz Seibert (Eugeniusz Bodo), artyści chóru 
Alla Camera z Grudziądza, Marek Czekała (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: przedwojenne szlagiery m.in. Seksapil, Ach te baby, Na pierwszy znak, 
Umówiłem się z nią na dziewiątą, Miłość Ci wszystko wybaczy 

Polski Paganini/Mariusz Patyra, 19.03. (niedziela), godz. 17.00
Mariusz Patyra (skrzypce), Tadeusz Wojciechowski (dyrygent), TOS 
W programie: E. Lalo - Symfonia hiszpańska op. 21, P. Czajkowski - Kaprys włoski op. 45, 
N. Rimski-Korsakow - Kaprys hiszpański op. 34
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy   

Czas dla Nas – Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami 
25.03. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł – dziecko
 „Miauczy kotek miau, coś Ty kotku chciał” – spotkanie z muzyką W. Lutosławskiego

Gala Operowa, 31.03. (piątek), godz. 19.00
Bilety: 60 zł, 55 zł ulgowy 
Joanna Woś (sopran), Pavlo Tolstoy (tenor), Paweł Kotla (dyrygent), TOS
W programie: fragmenty, arie i duety z najwybitniejszych oper najznakomitszych twórców 
tego gatunku m.in. Czajkowski, Gounod, Verdi, Puccini

Wszystkie bilety do nabycia w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 
oraz na stronie www.tos.art.pl

TOS



Zagryziakowie
8.03. (środa), godz. 19.00 Przedstawienie dla młodzieży i dorosłych. Bilety 25 zł

Dziób w dziób
12.03. (niedziela), godz. 12.00
14-15.03. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

Aya znaczy miłość
21-24.03. (wtorek-piątek), godz. 9.30
26.03. (niedziela), godz. 12.00
Tekst i reżyseria: Tomasz Man. Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

Wschód i zachód słonia
28-30.03. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
Reżyseria: Ireneusz Maciejewski. Bilety 16 zł

Brzdęk i Dźwięk
31.03. (piątek), godz. 9.30, 12.00 Spektakl dla dzieci od 1 do 4 lat. Bilety 16 zł

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY 
TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, tel. 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Afrykańska Przygoda
3.03. (piątek), godz. 10.00, 26.03. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 14 zł dziecko, 20 zł dorosły, 15 zł kolejny bilet dla opiekuna 

Musicodrama 3 – musical kieszonkowy
4.03. (sobota), godz. 19.00 - premiera, 5.03. (niedziela), godz. 19.00
Twórcza demonstracja odwiecznego konfliktu pokoleń, w której głównymi bohaterkami są 
matka i córka. Obie uczestniczą w teatralnym castingu, nieświadome faktu, że zarówno na 
scenie, jak i poza nią przyjdzie im wkrótce zawalczyć o główną rolę. Ich towarzyszem jest za-
przyjaźniony pianista - akompaniator George. W spektaklu arie operowe konkurują z hitami 
muzyki rozrywkowej (m. in. Adele, Frank Sinatra, Elvis Presley, Carole King) w mistrzowskich 
aranżacjach. Bilety: 50 zł - premiera), 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Tajemnica Tomka Sawyera
6.03. (poniedziałek), godz. 9.00, 12.00, 7.03. (wtorek), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 25 zł dziecko, 45 zł dorosły
Miejsce: sala na Jordankach

Mój boski rozwód – spektakl z okazji Dnia Kobiet
8.03. (środa), godz. 19.00
Spektakl w reżyserii Jerzego Gruzy to zabawna historia Angeli (Krystyna Podleska), kobiety 
po przejściach, która próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Bilety: 25 zł

Gatunek żeński 15.03. (środa), godz. 19.00 Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Kino w Teatrze 16.03. (czwartek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Siostry Parry 17.03. (piątek), godz. 19.00 Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Hemar. Marchewka – próba generalizacji
24.03. (piątek), godz. 19.00 Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Rosnę 19.03. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 14 zł dziecko, 20 zł opiekun, 15 zł kolejny bilet dla opiekuna

Wystawa Manfreda Batora 31.03. (piątek), godz. 18.00
Wystawa grafik z cyklu Fizis, na który składają się realizacje portretowe. Artysta przedsta-
wia stany emocjonalne nie tylko za pomocą ujęć o charakterze psychologicznym, ale rów-
nież użytych środków wyrazu plastycznego. Manfred Bator jest plastykiem, teoretykiem 
i krytykiem sztuki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wstęp wolny

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
tel. 56 690-43-47, www.teatrafisz.pl

randka.pl - recital kabaretowy
12.03. (niedziela), godz. 17.00 i 19.00
Program kabaretowo-muzyczny opierający się na polskiej muzyce rozrywkowej i ukazujący 
współczesną randkę poprzez portale internetowe. Miejsce: Hotel Bulwar
Bilety: indywidualny 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł. 
Rezerwacja: 513-020-033, 733-333-440, biuro@teatrafisz.pl, 
sprzedaż: interticket.pl, kasa przed spektaklem
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97
www.teatr.torun.pl

Duża Scena

Poskromienie złośnicy
11.03. (sobota), godz. 18.00 premiera / Wilamy 2016 
14.03. (wtorek), godz. 19.00 studencki wtorek 
17.03. (piątek), godz. 11.00 
18.03. (sobota), godz. 18.00 (TiR)
19.03. (niedziela), godz. 18.00 
Reż. Justyna Celeda. Piękna i otoczona wianuszkiem wielbicieli Bianka nie wyjdzie za mąż, dopóki jej 
siostra, Katarzyna, określana mianem piekła wcielonego, nie stanie na ślubnym kobiercu. Z tego powodu 
podstarzali konkurenci o serce Bianki i ich sprytni słudzy, wymyślają szereg intryg i doprowadzają do 
coraz bardziej groteskowych sytuacji. Gdy na horyzoncie pojawia się jedyny odważny kandydat na męża 
dla złośnicy, jedno jest pewne – z tego spotkania rozpęta się prawdziwa burza. Katarzyna – buntownicz-
ka – staje do pojedynku z bezkompromisowym Petruchiem. Czy w tej walce żywiołów znajdzie się miejsce 
na miłość? Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Dwanaście miesięcy
23-24.03. (czwartek-piątek), godz. 9.00, 12.00 
28.03. (wtorek), godz. 9.00, 12.00 
Reż. Bartosz Zaczykiewicz. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Kwartet 
31.03. (piątek), godz. 19.00 Reż. Edward Wojtaszek. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena Na Zapleczu

Reykjavik’74
4-5.03. (sobota-niedziela), godz. 19.00 Reż. Katarzyna Kalwat. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Dziwka z Ohio 
17.03. (piątek), godz. 19.00
21-22.03. (wtorek-środa), godz. 19.00
Reż. Bartosz Zaczykiewicz. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Hedda Gabler
25-26.03. (sobota-niedziela), godz. 19.00
28.03. (wtorek), godz. 19.00 
reż. Agata Dyczko. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Foyer

Pięć róż dla Jennifer
12.03. (niedziela), godz. 19.00 
16.03. (czwartek), godz. 19.00
25-26.03. (sobota-niedziela), godz. 18.00
Reż. Maria Spiss. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

TEATR BAJ POMORSKI
ul. Piernikarska 9, tel. 56 652-20-29
www.bajpomorski.art.pl

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki
1-2.03. (środa-czwartek), godz. 9.30 
16-17.03. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 11.30
19.03. (niedziela), godz. 12.00
Adaptacja i reżyseria: Anna Katarzyna Chudek i Mariusz Wójtowicz. Bilety 16 zł, w niedzielę 18 zł

Strach ma wielkie… zęby
5.03. (niedziela), godz. 16.30 - premiera
7.03. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
8.03. (środa), godz. 9.30
9-10.03. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
Autor: Karolina I. Kaleta, reż. Laura Sonik. Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

TEATRY
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LIZARD KING TORUŃ, ul. Kopernika 3
tel. 56 621-02-34, www.lizardking-torun.pl

Thesis / Art Of Illusion / Mechanism
5.03 (niedziela), godz. 18.30 Bilety: 20 zł, w dniu koncertu 30 zł

Spektakl „Demakijaż” 8.03. (środa), godz. 20.00
W teatralnej garderobie przygotowują się do spektaklu 4 aktorki, o różnych charakterach, w róż-
nej sytuacji życiowej i o różnym doświadczeniu zawodowym. Osoba reżysera, któremu każda 
z nich chce zaimponować jest pretekstem do rozmów i zwierzeń bohaterek spektaklu, a także 
punktem wyjścia do wielu zabawnych sytuacji. Komedia odpowiada na nurtujące wszystkich py-
tania odwiecznej wojny płci. Bilety: 30 zł 

Nocny Kochanek / Zenek
9.03. (czwartek), godz. 20.00 Zdrajcy Metalu - trasa 2017. Bilety: 30 zł, w dniu koncertu 40 zł

Łąki Łan - Syntonia Tour
16.03. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 40 zł, w dniu koncertu 50 zł

Sorry Boys - Roma Tour
19.03. (niedziela), godz. 20.00 Bilety: 40 zł, w dniu koncertu 50 zł

Kat & Roman Kostrzewski 
23.03. (czwartek), godz. 19.00 Bilety: 45 zł, w dniu koncertu 50 zł

Sztywny Pal Azji 
24.03. (piątek), godz. 19.30 Bilety: 40 zł, w dniu koncertu 50 zł

Dezerter 30.03. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 35 zł, w dniu koncertu 45 zł

KLUB NRD, ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub

Hip hop Pomaga HAU vol. 5, 3.03. (piątek)
Tradycyjnie już zbieramy pieniądze i karmę dla schroniska dla zwierząt w Toruniu. Możecie przy-
nosić wszystko co tylko może się w takim schronisku przydać: karma sucha i mokra, koce, mi-
ski, szampony dla zwierzaków lub możecie po prostu zawitać z Nami do schroniska i adoptować 
zwierzaka. 

Koncert: Rottenburg: Małpa x Mielzky x The Returners 10.03. (piątek)
Bilety dostępne w klubie oraz on line: 35 zł
Rottenberg czyli wspólny projekt Małpy, Grubego Mielzkyego oraz The Returners.

Od deski do deski: hell yeah 11.03. (sobota)

Koncert: Mord’a’stigmata + Above Aurora 12.03. (niedziela)
Bilety: 25 zł, 30 zł w dniu koncertu

Koncert: Ralph Kaminski & My Best Band in the World 16.03. (czwartek)
Bilety: 20 zł / 25 zł

Faszyn from Raszyn 17.03. (piątek) Wstęp: 10 zł

Kwadratura w. Jabłoński 18.03. (sobota) Wstęp: 10 zł

Koncert x-navi:et „Machina Nova” 21.03. (wtorek) Wstęp wolny

Lonker See + Walrus Alphabet 23.03. (czwartek)

Nada #1 Sonar Soxso 26.03. (niedziela)

Cocart Afterparty w. Jacek Sienkiewicz live 31.03. (piątek)

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

Koncert: Slaughter And The Dogs (UK) 6.03. (pon.), godz. 19.00
Support: Royal Spirit (PL). Bilety: 35 zł / 45 zł w dniu koncertu

Koncert: Tim Austin Mitchell Band (USA) 13.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Nicolas Zdankiewicz - solo (F). Wstęp wolny

U

KLUBY
Koncert: Big Daddy Wilson (USA) 20.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Stara Szkoła (PL). Wstęp wolny

Koncert: Kinga Głyk 27.03. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

KLUB DWA ŚWIATY, ul. Ducha Św. 10/12
www.facebook.com/DwaSwiatyKLUB

Koncert Ted Nemeth oraz Bladysolo 3.03. (piątek)
Ted Nemeth - nazywani przez niektórych nadzieją polskiego rocka alternatywnego. Ich muzyka to 
spotkanie energii z nostalgią. Lider zespołu, Patryk Pietrzak, trafia tekstami w sedno problemów 
swojego pokolenia. Bladysolo - rockandrollowy kwartet z Torunia. Teksty zawierają komentarz do 
otaczającej nas rzeczywistości. Osadzone są na toruńskich ulicach, w toruńskich dzielnicach i to-
ruńskich kamienicach. Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Koncert Coals 4.03 (sobota), godz. 19.30
Młody duet, w którego skład wchodzą Katarzyna Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. Nazwa zespołu 
ściśle nawiązuje do znanego z kopalni węgla -Śląska. Prestiżowy brytyjski magazyn The Quietus 
opisywał ich muzykę jako „marzycielski, eteryczny pop czerpiący na równi z elektroniki i elemen-
tów folku”. Bilety: 20 zł do nabycia w klubie

Break The Norm 11.03. (sobota) 
Solidna dawka różnego gatunku brzmień undergroundowych, miejsce do tańczenia. 
Zagrają: Plead, Break.E, Stereo:Typ, Greek, Traf. Wstęp wolny

Dark Ride 18.03. (sobota)
Koncert promujący najnowszy album zespołu Dark Ride „Spectre of Hate”. Muzyka Dark Ride jest 
skoncentrowana na dużej dawce energii i melodyjności. Oprócz tego wystąpią: Orchivion (ex-Stra-
in) - symfoniczny metal, Mortis Dei - death metal. Bilety 15 zł

Koncert Venflon i Eklektik 24.03. (piątek), godz. 19.00
Venflon - łączą energię metalu i melodię grunge’u, a śpiewane po polsku teksty zapadają w pamięci 
słuchaczy. Szerszej publiczności dali się poznać podczas 3. edycji programu „Must Be The Music”. 
Eklektik - połączenie wszelkiej maści stylów muzycznych zakorzenionych w rockowym zgiełku. Cie-
pły a zarazem mocny głos wokalistki tworzy wyjątkowy klimat. Bilety: 15 zł

Koncert Premierowy Guziora 25.03. (sobota)
Debiutancki album „Evil Twin”. Guzior - MC z Wrocławia. Do sukcesów artysty można zaliczyć wyło-
nienie go jako pierwszego Młodego Wilka Popkillera w 2015 roku.

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900

Grupa n Obrotów zaprasza na wspólne tradycyjne muzykowanie
6, 13, 20, 27.03. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00 Wstęp wolny
Milongi, czyli wieczory z tangiem 4, 11, 18, 25.03. (soboty), godz. 20.30-24.00 Wstęp 10 zł

Im więcej jesz, tym bardziej pomagasz 1.03. (środa)
Cały dzień wspieramy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Fotograficzne Pogaduchy 2.03. (czwartek), godz. 18.00 Temat: krzyk. Wstęp wolny

Spotkanie z autorami książki „Wszystkich nas nie spalicie” 
4.03. (sobota), od godz. 16.00
Spotkanie z Piotrem Ciszewski i Robertem Nowakiem. Książka przedstawia kulisy warszawskiej 
(i nie tylko) reprywatyzacji, postawy urzędników, polityków i wymiaru sprawiedliwości a także syl-
wetki niektórych osób bezpośrednio zarabiających na odzyskiwaniu kamienic. Wstęp wolny

Seksizm w kulturze 8.03. (wtorek), ok. 19.00
Spotkanie dyskusyjne. Prowadzenie: Oxana Lytvynenko. Wstęp wolny

Wspólne czytanie bajek 10.03. (piątek), godz. 18.00-21.00
Zaprasza Grupa Bez Nazwy. Dzieci mile widziane. Wstęp wolny

Wędrujący krąg 14.03. (wtorek), godz. 17.30
Spotkanie w ramach kampanii „Odwaga jest zaraźliwa”. Wstęp wolny

Wieczór z gitarą 15.03. (środa), godz. 19.30 Drugie Toruńskie śpiewanki turystyczne

TiR - Teatr i Rodzina 18.03. (sobota), godz. 18.00-20.00 
Szczegółowe informacje w BOW Teatru oraz w kawiarni

Postrzępione życie 24.03. (piątek), godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Wojciechem Ficoniem. Wstęp wolny



TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33
www.tak.torun.pl, www.sztukafaktu.pl

Festiwal Wspomnień, 25-26.03. (sobota-niedziela)
Legendy brytyjskiego rocka — The Animals & Friends i Wishbone Ash; największe gwiazdy pol-
skiego big-beatu — Czerwone Gitary, Skaldowie, No To Co i Trubadurzy; dwa wieczory z rockan-
drollowymi przebojami, które znają wszyscy melomani, a całość podana w konwencji sceniczne-
go talk-show prowadzonego przez lubiany kabaret i głos radiowej „Trójki” — to czeka na gości 
nowego toruńskiego festiwalu, rockandrollowego Festiwalu Wspomnień. Festiwal przyjmie formę 
dwóch niezwykłych wieczorów — należącego do gwiazd polskiego big-beatu (sobota) i legend bry-
tyjskiego rocka (niedziela). Każdy z artystów wystąpi z wiązanką swoich największych przebojów, 
po czym zostanie zaproszony do rozmowy utrzymanej w konwencji scenicznego talk-show. Nie za-
braknie muzycznych wspomnień z lat 60. i 70., ciekawych anegdot i nieopowiadanych wcześniej 
historii. W rolę prowadzących wcielą się członkowie lubianego, nieprzemijającego kabaretu Elita 
oraz uznany i lubiany prezenter radiowej „Trójki”, autor kultowej audycji „Bielszy odcień bluesa”, 
Jan Chojnacki.
Bilety: 60 zł na każdy dzień, karnety na oba dni: 100 zł dostępne na Bilety24.pl 
w kasie CKK Jordanki. Miejsce: sala na Jordankach

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek Kultura, 28.03. (wtorek), godz. 17.00
Marek M. Dziekan „Kultura tradycyjna w świecie arabskim – przesądy, czary, wróżby”
Michał Moch „Hip-hop arabski. Tożsamość, naród, diaspora”
Spotkania rozłożone na cały rok, poświęcone kulturze muzułmańskiej. Podstawowym celem jest 
działanie na rzecz poznania i lepszego zrozumienia kultury arabsko-muzułmańskiej przez Pola-
ków, jednak podkreślają oni duże znaczenie przygotowanego projektu nie tylko na płaszczyźnie 
popularyzacji wiedzy, ale także – a może przede wszystkim – w kontekście ostatnich wydarzeń, 
które stały się udziałem naszej uczelni i miasta, a mianowicie rasistowskiego ataku na studentów 
tureckich przebywających w Toruniu w ramach programu Erasmus.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej – Czytelnia. Wstęp wolny

FUNDACJA TRADITIO EUROPAE, www.traditio-europae.org

Międzynarodowy Dzień Odysei, 24.03. (piątek)
W związku z międzynarodowym festiwalem poświęconym Odysei Homera, zapraszamy na teatral-
ne opracowanie ksiąg V i VI eposu oraz lekturę VI księgi w języku polskim. Następnie wybrany 
fragment VI księgi zostanie odczytany przez zaproszonych gości w różnych językach obcych. Wy-
darzenie organizowane jest przez Fundację „Traditio Europae” we współpracy z Wydziałem Filo-
logicznym UMK i Domem Muz w Toruniu, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Miejsce: Muzeum Etnograficzne. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Wirtuozi Klasyki: prof. Gabriela Szendzielorz, 2.03. (piątek), godz. 19.00
Koncert z udziałem wybitnej pianistki, specjalistki od wykonywania muzyki współczesnej, prof. 
Gabrieli Szendzielorz z Akademii Muzycznej z Katowic. Będzie to recital w rytmie walca. Pianistka 
wykonana utwory specjalnie dla niej zadedykowane. Miejsce: Dwór Artusa

Władysław Mazuga in memoriam, 21.03. (wtorek), godz. 18.00
PTM uczci pamięć o Władysławie Mazudze, perkusiście, pedagogu związanym przez długie lata 
z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, Zespołem Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Toruńską Or-
kiestra Symfoniczną. W 22. Koncercie Towarzyskim wykonawcą utworów będą jego byli uczniowie 
i studenci, m.in. Grzegorz Jurczyk, Waldemar Franczyk, Paweł Witulski. Zaprezentowana będzie 
muzyka przeznaczona na instrumenty perkusyjne.
Miejsce: Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych. Wstęp na oba koncerty wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

IINNI ORGANIZATORZY

P
PLANETARIUM

PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Astropies Łajka (dla dzieci) - nowy seans w II połowie marca
Bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca najodważniejszego psa w historii, 
który jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu. Jego oczyma poznajemy dzień i noc, zachwy-
camy 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.

W poszukiwaniu życia
Ten popularno-naukowy seans dotyczy poszukiwania warunków do rozwoju życia na innych 
obiektach w Kosmosie. Wiążemy to z faktem istnienia wody i tym tropem wyruszamy naj-
pierw na Marsa, a potem ku wybranym księżycom Jowisza i Saturna. Przyglądamy się naro-
dzinom Ziemi i kształtowaniu jej powierzchni. Opowiadamy, jak rodziło się życie na naszej 
planecie i jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych erach, gdy kilka razy mieliśmy do czynie-
nia z katastrofami i masowym wymieraniem gatunków. Na zakończenie udajemy się daleko, 
do nowo odkrytych planet poza Układem Słonecznym, zastanawiając się czy na nich również 
odnaleźć można warunki do rozwoju życia.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Barwy kosmosu”, „Mój kumpel Niko”, po-
pularnonaukowe „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Kopernika” i „Znaki 
na niebie”

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 
12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00; w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł, normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 
14 zł / 16 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwie-
dzających jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie 
przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświecie. 
Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe atmosfery planet, ciśnienie 
atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków można własnoręcznie sprawdzić, jak 
rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie biletowej; w soboty: 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15; w niedziele: 11.15, 12.45, 
14.15, 15.45
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 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 od-
powiednio 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 wyjaśnia-
ją m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także po-
wstawanie wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolek-
cją 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 wresz-
cie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie biletowej; w soboty: 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 11.15, 13.00, 
14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł, normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

W przeddzień stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego
18.03. (sobota), godz. 11.00-12.00
W marcu wyjątkowo zapraszamy w sobotę. Będzie to spotkanie nieco inne niż wszystkie, poświęco-
ne historii PTG, które w przyszłym roku obchodzić będzie 100. rocznicę istnienia. Obecnie PTG jest 
największą organizacją naukowo-zawodową i społeczną geografów, skupiającą około 1500 osób 
reprezentujących wszystkie dyscypliny geografii. Siłą organizacji są oddziały regionalne. Oddział 
Toruński PTG działa od 1946 r. Najważniejszym i wciąż aktualnym celem działalności, zarówno PTG 
jak i Oddziału Toruńskiego, jest upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej i obiektywnej wiedzy 
geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju i świata. Odział Toruński cel ten realizuje 
poprzez takie formy aktywności jak odczyty, spotkania, wycieczki, szkolenia, warsztaty, konkursy, 
konferencje, publikacje naukowe i in. Na marcowym spotkaniu zostanie więc przybliżona historia 
Towarzystwa oraz ewolucja jego działań w świetle zmieniającego się świata z perspektywy krajo-
wej i regionalnej. W czasie spotkania prof. dr hab. Jan Szupryczyński, członek Oddziału Toruńskiego 
a jednocześnie Członek Honorowy PTG, przybliży historię PTG, natomiast złożone losy Oddziału To-
ruńskiego PTG oraz regionalne aspekty kształtowania świadomości geograficznej członków i sympa-
tyków Towarzystwa zaprezentuje dr Wiesława Gierańczyk – obecna Przewodnicząca Oddziału.
Miejsce: Budynek Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala 104 - Audytorium im. R. Galona. Wstęp 
wolny

FORT IV, ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36
www.fort.torun.pl

Salonik Artystyczny
3.03. (piątek), godz. 19.30 Dla przyjaciół - muzycznie i lirycznie
Urodzinowy koncert Moniki i Jacka. Monika i Jacek Słupkowscy swoją pasją do muzyki dzielą się 
z przyjaciółmi. Zagrają i zaśpiewają autorskie utwory Jacka oraz wiele utworów, które lubicie lub 
polubicie. Wstęp bezpłatny
12.03. (niedziela), godz. 17.00 Ballady rosyjskie i ukraińskie oraz pieśni Bułata Okudżawy
Koncert tenora Alexandra Evseeva o niepowtarzalnej barwie głosu. W jego repertuarze znajdują się 
m.in. pieśni Chóru Aleksandrowa: „Katiusza”, „Biełyie Rozy”, „Kalinka” i wiele innych utworów. Bile-
ty: 30 zł – w cenie poczęstunek deserem
26.03. (niedziela), godz. 17.00 Koncert piosenki Irlandzkiej 
Irlandzko-szkockie utwory muzyczne z kręgu Celtyki, a także znane i lubiane piosenki żeglarskie.
Muzyka szantowa, która wprowadzi wszystkie wilki morskie jak i szczury lądowe w klimaty
życia marynarskiego. Wykonawca: zespół Kapitan Thorn. Bilety: 30 zł – w cenie poczęstunek deserem

• Zwiedzanie Fortu IV:
Dyżury przewodnickie: każdy piątek i sobota godz. 20.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV. Na miejscu moż-
na kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).
Bilety wstępu do Fortu IV
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-16.00:
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 - bilety wstępu gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - bilety wstępu gratis
• Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem:
dla grupy do 10 osób - 35zł + koszt pochodni. dla grupy do 45 osób - 60 zł + koszt pochodni, z prze-
wodnikiem 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: 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)

MANIFA TORUŃSKA

Znowu to samo, siostro i mamo - Manifa Toruńska 2017
8 marca to tradycyjne już święto kobiet. Z tej okazji toruńskie aktywistki zapraszają na Manifę, czyli 
demonstrację poświęconą kobiecym prawom, której będzie towarzyszyć szereg spotkań, warsztatów 
i projekcji filmowych związanych z rolą kobiet w społeczeństwie oraz kulturze. 
Wydarzenia:
2.03. (czwartek), godz. 18.00 Dom Muz, ul. Podmurna 1/3: Torunianki – wystawa fotograficzna
(szczegóły w dziale Domy Kultury – Dom Muz)
3.03. (piątek), godz. 19.00 Koniec Świata, ul. Podmurna 1-6: Lesbian Pulp Fiction 
Na długo przed zapoczątkowaniem ruchu gejowsko-lesbijskiego, rewolucja seksualna rozgrywała 
się na kartach tanich książek, masowo sprzedawanych w kioskach. Groszowe powieści o lesbijkach 
były niezwykle popularne w latach 50. XX w. Przyjrzymy się bliżej tej literaturze, zastanowimy się 
przez kogo i dla kogo była tworzona. Prelegentka: Aldona Kobus. Wstęp wolny

4.03. (sobota)
• godz. 12.00 Pracownia Cech, ul. Sowińskiego 1: Dzieci mają głos! Wspólne malowanie 
bannerów
Zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnego malowania banerów i transparentów manifowych. 
Wstęp wolny
• godz. 16.00 Galeria i Kawiarnia Wejściówka, Plac Teatralny 1: Spotkanie z autorami książki 
„Wszystkich nas nie spalicie”
Spotkanie i dyskusja z autorami książki Piotrem Ciszewskim i Robertem Nowakiem. „Wszyst-
kich nas nie spalicie” przedstawia kulisy warszawskiej (i nie tylko) reprywatyzacji, postawy 
urzędników, polityków i wymiaru sprawiedliwości a także sylwetki niektórych osób bezpośred-
nio zarabiających na odzyskiwaniu kamienic. Wstęp wolny
• godz. 20.00 Koniec Świata, ul. Podmurna 1-6: Protest Party, czyli benefit na Manifę 2017 
Potupajka. W planie secik disco przygotowany przez Ura bura dziewczyny. W repertuarze pieśni 
z gatunku protest dance. Cegiełka za wstęp: od 5 zł, ale wyższe kwoty też będą mile widziane.
5.03. (niedziela), godz. 12.00 Pracownia CECH, ul. Sowińskiego 1: Manifowe śniadanie, czyli 
przygotowujemy bannery
Podczas śniadania zjecie coś pysznego i zdrowego oraz będziecie się fajnie bawić przygotowu-
jąc manifowe bannery i transparenty. Wstęp wolny
6.03. (poniedziałek), godz. 17.00 Galeria Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20: (Nad)użycia wła-
dzy w sztuce kobiet. Artystki i ich broń
Podczas wykładu Katarzyna Lewandowska zmierzy się z kwestiami związanymi z nadużyciami 
na kilku poziomach. Wskaże w intymnych opowieściach na mechanizmy reżimowych struktur 
społeczno-kulturowych oraz przeprowadzi wizualną analizę przejawów patriarchalizmu i domi-
nacji męskiej, która od wieków tożsama była z władzą: boską i ludzką. Wstęp wolny
7.03. (wtorek), godz. 18.00 Kulturhauz, ul. Poniatowskiego 5: Solidarność według kobiet – 
pokaz filmu i spotkanie z twórcami
Specjalny pokaz filmowy połączony ze spotkaniem z twórcami Martą Dzido i Piotrem Śliwow-
skim oraz jedną z bohaterek tego dzieła – Krystyną Kutą. Niezwykłość tego obrazu polega na 
odnajdywaniu bohaterek z archiwalnych, nielicznych zapisów filmowych, gdzie są one tylko 
migającymi, często anonimowymi postaciami, choć to one stanowiły skałę Solidarności,  
na której opierali się znani nam dobrze mężczyźni. Wstęp wolny
8.03. (środa), po zakończeniu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Galeria i Kawiarnia Wejściówka, 
Plac Teatralny 1: Seksizm w kulturze
Spotkanie dyskusyjne poświęcone przesłankom ukrytego seksizmu w literaturze i sztuce.  
Tematem będzie także jego wpływ na życiowe plany, ambicje oraz podejmowanie wyzwań przez 
kobiety i dziewczynki od najmłodszych lat. Prowadzenie: Oxana Lytvynenko. Wstęp wolny
9.03. (czwartek), godz. 17.00 Kulturhauz, ul. Poniatowskiego 5/2: (Nie)sprawne – zrozumienie 
oraz akceptacja zamiast uprzedzeń i stereotypów
Społeczne tabu i bariery dotyczące osób z niepełnoprawnością często wynikają z niewiedzy. 
Na spotkaniu opowiemy o różnych aspektach obecności i funkcjonowaniu osób z niepełno-
sprawnością w społeczeństwie. Porozmawiamy o potrzebach oraz o tym, jak można pomagać. 
Prowadzenie: Sylwia Drozdowska – instruktorka aktywnej rehabilitacji, Katarzyna Dąbrowska 
– terapeutka dzieci ze spektrum autyzmu. Wstęp wolny
10.03. (piątek), godz. 18.00 Czytelnia CSW, ul. Wały gen. Sikorskiego 13: Spotkanie 
z dr. Maciejem Dudą, autorem m.in. książki „Dogmat płci. Polska wojna z gender”
Przyczynkiem do dyskusji będzie książka, która ukazała się w 2016 r., a którą Kazimiera Szczu-
ka uznała za kronikę „medialnych doniesień z frontu groteskowej, ale i groźnej wojny z »gen-
derem« z lat 2007-2015”. Wstęp wolny
11.03. (sobota)
• godz. 12.00 start pod pomnikiem J. Piłsudskiego: Manifa Toruńska 2017: Znowu to samo, 
siostro i mamo
• godz. 20.00 Cyrkowa, Rynek Staromiejski 1: Manifa – after party

PROGRAM ABSOLWENT UMK

Grawitacja 2017 – Dzień Gier Planszowych na UMK
11.03. (sobota), godz. 10.00-21.00
Program „Absolwent UMK” we współpracy z Samorządem Studenckim WMiI UMK, Stowarzy-
szeniem Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” oraz toruńskim sklepem planszówkowym Grajfer 
zaprasza do wspólnego grania społeczność akademicką oraz sympatyków UMK wraz z rodzina-
mi. Na miejscu będzie działała wypożyczalnia gier planszowych i towarzyskich. Będzie można 
skorzystać z pomocy instruktorów i animatorów, którzy będą doradzać wybór gier, tłumaczyć 
zasady i udzielać porad w trakcie rozgrywek. Prowadzone będą pokazy i turnieje z nagrodami.
Miejsce: budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18
Wstęp wolny (drobna opłata pobierana jest jedynie w wypożyczalni gier, z opłaty zwolnieni są 
posiadacze Karty Absolwenta UMK, legitymacji studenta UMK i ucznia GiLA).
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1.03. (środa)

  godz. 12.00  Spacer po wystawie „Dyplom 2016”,  CSW 
  godz. 17.00  Wieczór rękodzieła – łańcuszek na Dzień Kobiet,  Dom Muz, ul. Podmurna 
   Laboratorium wyobraźni – wystawa,  CN „Młyn Wiedzy”

2.03. (czwartek)
  godz. 16.00  Zgrabne ręce i cos więcej,  Klub Seniora „Zacisze”
  od godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 17.00  Rzemiosło artystyczne Japonii. Wykład Emilii Fujigaki,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.00  Torunianki – wystawa fotograficzna, do 31.03.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Literaci po godzinach: spotkanie z Marcelem Woźniakiem,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka 
  godz. 19.00  Wirtuozi Klasyki: Recital w rytmie walca – Gabriela Szendzielorz,  Dwór Artusa
   Znowu to samo, siostro i mamo – imprezy w ramach Manify Toruńskiej, do 11.03.,  różne 
miejsca

3.03. (piątek)
  godz. 17.00  3 x sztuka - grafika, rysunek, malarstwo, do 8.04,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 18.00  Ogólnopolska wystawa fotografii Kobieta, do 31.03.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  „Upiór w operze” – seans z muzyką na żywo,  CSW
  godz. 18.00  Wystaw się w CSW!, do 26.03.,  CSW
  godz. 18.00  Michał Kokot - Z obłokami grałem w karty, Fale – wystawa pracowników Zakładu 
Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 2.04.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Dżem symfonicznie,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Opowieści chirurga z Toruniem w tle,  Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 19.30  Salonik Artystyczny: Dla przyjaciół - muzycznie i lirycznie,  Fort IV
   Hip hop Pomaga HAU vol. 5,  Klub NRD
   Koncert Ted Nemeth oraz Bladysolo,  Dwa Światy

4.03. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-17.00  9. Toruńska Giełda Winylowa,  Dwór Artusa
  od godz. 16.00  Spotkanie z autorami książki „Wszystkich nas nie spalicie”,  Wejściówka 
  godz. 18.00  Koncert na Dzień Kobiet - La Luna Rossa,  Aula UMK 
  godz. 19.00  Musicodrama 3 - premiera,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 19.30  Koncert Coals,  Dwa Światy
   BallCon IX - Toruńskie Spotkania z Grami Planszowymi, do 5.03,  Klub Sobótka

5.03. (niedziela)
  godz. 11.00  Niedzielne warsztaty z Ogniskiem, także 12.03.,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 16.00, 19.30  Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu,  sala na Jordankach
  godz. 16.30  Strach ma wielkie… zęby – premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 18.00  Koncert na Dzień Kobiet „Ballady o miłości i nie tylko”,  MDK
  godz. 18.30  Thesis / Art Of Illusion / Mechanism,  Lizard King Toruń

6.03. (poniedziałek)
  godz. 13.00  Jakub Biewald - Ewolucja formy, Plener studentów konserwacji - Wiśniowa 2015, 
do 24.03., Galeria Forum 
  godz. 17.00  (Nad)użycia władzy w sztuce kobiet. Artystki i ich broń – wykład dr Katarzyny 
Lewandowskiej,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Koncert: Slaughter And The Dogs (UK),  Hard Rock Pub Pamela
   Kiermasz taniej książki, do 11.03.,  Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Konstytucji 
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GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl
Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie 6, 13, 20, 27.03. 
(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. Bar-
dzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne 8, 15, 22, 29.03. (środy), godz. 20.00
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 re-
pertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), mazurkowych oraz 
tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są w spo-
sób 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

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 obo-
wiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Zgrabne ręce i cos więcej, 2.03. (czwartek), godz. 16.00
Zajęcia, których uczestnicy nauczą się robić palmy wielkanocne. 
Prowadzenie: Krystyna Pomańska.

Zwyrodnienia stawów biodrowych i kolanowych
23.03. (czwartek), godz. 16.00
Pokaz ćwiczeń gimnastycznych do wykonania w warunkach domowych. 
Prowadzenie: Janusz Danielczyk

Jajeczko, 30.03. (czwartek), godz. 14.00
Uroczystość z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Program artystycz-
ny nawiązujący do tradycji świątecznych oraz poczęstunek.

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14
www.domlegend.pl

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który 
ocalił miasto przed plagą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzy-
wej Wieży, opowieść o powstaniu toruńskich pierników. Ale to nie wszystkie 
ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruńskich to połączenie 
interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się w świat 
magicznych opowieści o mieście i jego historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej 
pełnej godzinie, ostatni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa 
min. 5-osobowa. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełnospraw-
nych: 5 zł, dla dorosłych niepełnosprawnych: 8,5 zł

7.03. (wtorek)
  godz. 17.00  Wszyscy jesteśmy migrantami – wernisaż,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Przed Międzynarodowym Świętem Kobiet – wystawa i warsztaty, 
 Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.30  Czekoladowa manufaktura,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Krew Koguta: Na syczuańskim szlaku. Wykład,  CSW
  godz. 18.30  Haitańska sztuka naiwna – wernisaż, do 7.03.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz,  sala na Jordankach

8.03. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla Seniora: „Dalida. Skazana na miłość”,  CSW 
  godz. 12.00  Trzy barwy kobiecości,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Wykład „Współczesna polska biżuteria artystyczna”,  CSW
  ok. godz. 19.00  Seksizm w kulturze,  Wejściówka
  godz. 19.00  Sound’n’Grace,  sala na Jordankach 
  godz. 19.00  Stand up: W trzech osobach,  Od Nowa
  godz. 19.00  Mój boski rozwód – spektakl,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Spektakl „Demakijaż”,  Lizard King Toruń
   Dzień Kobiet: Ścieżki kobiecej wyobraźni,  Muzeum Okręgowe

9.03. (czwartek)
  godz. 15.30  II Forum Edukacji Pozaszkolnej „Odkrywamy talenty”,  MDK
  godz. 17.00  Młodość przychodzi z wiekiem - spektakl,  Od Nowa
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Neoliberalizm a kryzys ekonomiczny,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Nocny Kochanek / Zenek,  Lizard King Toruń

10.03. (piątek)
  godz. 12.00  XXXIII Miejski Konkurs Recytatorski „Wiersze, które lubimy”,  MDK
  godz. 17.00  Dyplomy z Dyplomu 2016,  Galeria Dom Plastyka ZPAP
  godz. 18.00  Spotkanie/dyskusja z dr. Maciejem Dudą,  CSW
  godz. 18.00-21.00  Wspólne czytanie bajek,  Wejściówka 
  godz. 20.00  Yanina 4GramY - przeboje Krzysztofa Klenczona,  Od Nowa
   Koncert: Rottenburg: Małpa x Mielzky x The Returners,  Klub NRD 

11.03. (sobota)
  godz. 9.00-18.00  Turniej gier strategicznych Twierdza Toruń, także 12.03.,  MDK 
  godz. 10.00-21.00  Grawitacja 2017 – Dzień Gier Planszowych,  Wydział Mate-
matyki i Informatyki UMK
  godz. 11.00-14.00  Siała baba mak, także 12.03,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW 
  godz. 12.00  Filozofowanie z dziećmi,  CSW
  godz. 18.00  Dzień Mężczyzny: Limboski – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Poskromienie złośnicy - premiera,  Teatr im. Wilama Horzycy
  godz. 18.00  Cafe Bodo na Dzień Kobiet,  sala na Jordankach
  godz. 20.00  Koncert grupy Dikanda,  Od Nowa
   Od deski do deski: hell yeah,  Klub NRD 
   Break The Norm,  Dwa Światy 

12.03. (niedziela)
  godz. 10.00 i 11.00  Klub Młodych Muz – machiny i maszyniści,  Dom Muz,  
ul. Podmurna

  godz. 12.00  Oprowadzanie po wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Ballady rosyjskie i ukraińskie oraz pieśni Bu-
łata Okudżawy,  Fort IV
  godz. 17.00 i 19.00  randka.pl - recital kabaretowy,  Hotel Bulwar
  godz. 19.00  Moscow City Ballet: Śpiąca Królewna,  sala na Jordankach 

  godz. 19.00  Koncert grupy Enej,  Od Nowa
   Koncert: Mord’a’stigmata + Above Aurora,  Klub NRD 

13.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Hieronim Bosch dotknięty przez diabła,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych 

  godz. 19.00  Koncert: Tim Austin Mitchell Band (USA),  Hard Rock Pub Pamela
   Światowy Tydzień Mózgu, do 14.03.,  CN „Młyn Wiedzy”

14.03. (wtorek)
  godz. 17.30  Wędrujący krąg,  Wejściówka

15.03. (środa)
  godz. 12.00  Spacer po wystawie „Wystaw się w CSW”,  CSW
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami V,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii,  WOAK
  godz. 18.00  Na stronę teraz uciechy,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Fotografia Dominiki Szwugier - Yolo, do 17.04.,  Od Nowa
  godz. 19.30  Wieczór z gitarą,  Wejściówka 
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika – Antarctic Beauty,  Od Nowa 

16.03. (czwartek)
  godz. 10.00, 18.30  Teatr Piasku Tetiany Galitsyny,  Aula UMK 
  godz. 18.00  M. Jończyk – Trekking w Himalajach,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Bodo – musical,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: Rain Of Claims,  Od Nowa
  godz. 20.00  Łąki Łan - Syntonia Tour,  Lizard King Toruń
   Koncert: Ralph Kaminski & My Best Band in the World,  Klub NRD

17.03. (piątek)
  godz. 10.00  62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  Muzyczne (z)granie Amatorów Miazga,  MDK 
  godz. 17.00  Piotr Michałowski, do 21.05.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  Jednoczesność zdarzeń, do 16.04.,  CSW 
  godz. 19.00  The Stars of Ballet Moscow,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Lubomski z wiosną,  Dwór Artusa
   Faszyn from Raszyn,  Klub NRD

18.03. (sobota)
  godz. 11.00  Jedna Jaskółka wiosny nie czyni?,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00-12.00  W przeddzień stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego,  Wydział Nauk o Ziemi
  godz. 17.00  Nowa Scena Muzyczna: Muzyka Irlandzka,  MDK 
  godz. 17.30  Koncert Jeremiego i Artura Sikorskich,  Dom Muz, ul. Poznańska
   XXV Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra 2017, do 25.03.,  Od Nowa

   Wystawa 25 x Klamra, do 12.04.,  Od Nowa
   Kwadratura w. Jabłoński,  Klub NRD
   Dark Ride,  Dwa Światy 

19.03. (niedziela)
  godz. 16.00  Ad maiorem Dei gloriam – 25-lecie Diecezji Toruńskiej,  Muzeum 
Diecezjalne
  godz. 17.00  Polski Paganini/Mariusz Patyra, koncert TOS,  sala na Jordankach 



t
  godz. 18.30  Koncert uwielbienia Nick Burkhalter And ICF Worship Collective 
Tour,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Sorry Boys - Roma Tour,  Lizard King Toruń

20.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych 
  godz. 17.00  Wykład Agaty Woźniczki i Mateusza Adamczyka,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Koncert: Big Daddy Wilson (USA),  Hard Rock Pub Pamela
   Sławoj Felicjan Składkowski lekarz, generał, premier, do 30.04.,  Biblioteka 
Uniwersytecka

21.03. (wtorek)
  godz. 12.00-13.30  Eksperymenty Okołofotograficzne,  CSW
  godz. 12.00-15.00  Interaktywne warsztaty muzyczne,  Dwór Artusa
  godz. 15.30  Międzynarodowy Dzień Poezji – warsztaty,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Topienie Marzanny przez zespoły,  MDK
  godz. 18.00  Finisaż wystawy fotografii „Oczy Etiopii” Lucyny Sowińskiej,  MDK
  godz. 18.00  Życie średniowiecznej toruńskiej kamienicy,  CSW
  godz. 18.00  Władysław Mazuga in memoriam, Zespół Szkół Muzycznych 
  godz. 18.30  Sztuka w Artusie: Michał Anioł,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Anna Maria Jopek,  sala na Jordankach
   Koncert x-navi:et „Machina Nova”,  Klub NRD

22.03. (środa)
  godz. 17.00  Krótkometrażowe komedie Macieja Buchwalda,  WOAK

23.03. (czwartek)
  godz. 12.00  Marcowe koty, wiosenne ciągoty,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Zwyrodnienia stawów,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, do 11.06., 
 Muzeum Historii Torunia
  godz. 18.00-21.00  Wieczór dla dorosłych,  CN „Młyn Wiedzy” 
  godz. 19.00  Abelard Giza - stand-up,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Seryjni Poeci: Edward Pasewicz,  CSW
  godz. 19.00  Kat & Roman Kostrzewski,  Lizard King Toruń
   Lonker See + Walrus Alphabet,  Klub NRD

24.03. (piątek)
  godz. 9.00-12.00  Statki Feaków – warsztaty,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 10.00  V Miejski Konkurs Recytatorski „Wierszoklepka”, 31.03. Finał,  OPP 
Dom Harcerza 
  godz. 17.00, 20.30  Kabaret Neo-Nówka - Kazik sam w domu,  sala na Jordankach
  godz. 17.00  Postrzępione życie,  Wejściówka 
  godz. 17.00  Dawne i współczesne przepisy piernikarskie, do 7.05.,  Muzeum 
Toruńskiego Piernika

  godz. 18.00  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń,  MDK
  godz. 18.00  Dzień Tajski w Domu Muz,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Kopie, do 25.04.,  Akademicka Przestrzeń Sztuki – U Teologów
  godz. 19.00  Wild Hunt Live – Percival, także 25.03.,  Dwór Artusa
  godz. 19.30  Sztywny Pal Azji,  Lizard King Toruń
   Międzynarodowy Dzień Odysei,  Muzeum Etnograficzne
   Koncert Venflon i Eklektik,  Dwa Światy

25.03. (sobota)
  godz. 11.00  Od Kaliningradu do Petersburga. Spotkanie z Rafałem Siwickim, 
 Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 15.00  Szkolna Scena Piosenki i Poezji,  MDK 
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  sala na Jordankach 
  godz. 16.00  Polskie fleciki,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  I Festiwal Wspomnień, do 26.03.,  sala na Jordankach
  godz. 22.00  Maja Kleszcz - koncert,  Od Nowa
   62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje rejonowe,  WOAK
   Koncert premierowy Guziora,  Dwa Światy

26.03. (niedziela)
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Ptasie radio,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Koncert piosenki Irlandzkiej,  Fort IV
   Nada #1 Sonar Soxso,  Klub NRD 

27.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  W Beskidach i Pieninach,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych 
  godz. 18.30  Krzesimir Dębski – spotkanie,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego

  godz. 19.00  Spektakl Pozory mylą,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW
  godz. 19.00  Koncert: Kinga Głyk,  Hard Rock Pub Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
   Mapy koloru. Wystawa Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej, do 14.04.,  Biblioteka 
Uniwersytecka
   Międzynarodowy Dzień Teatru,  Dom Muz (wszystkie oddziały)
   Umenie znaczy sztuka, do 28.04.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

   Wystawa prac dzieci z Gruzji, Armenii I Azerbejdżanu, do 28.04.,  Galeria i Ośro-
dek Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki 41/47

28.03. (wtorek)
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek kultura,  CSW
  godz. 18.00  Światowy Dzień Teatrów Dzieci i Młodzieży: Domysły rzeczywi-
stości,  MDK 

  godz. 19.00  Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej,  sala na Jordankach

29.03. (środa)
  godz. 19.00  Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili,  sala na Jordankach

30.03. (czwartek)
  godz. 14.00  Jajeczko,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 20.00  CoCArt Music Festival, do 1.04.,  CSW
  godz. 20.00  Dezerter,  Lizard King Toruń

31.03. (piątek)
  godz. 18.00  Spektakl „Obsesje” grupy teatralnej R. Bezimienni SKA,  MDK
  godz. 18.00  Wystawa Manfreda Batora,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 18.30  Nikomu się nie śniło – spotkanie z autorami antologii opowiadań, 
 Dwór Artusa

  godz. 19.00  Gala Operowa, koncert TOS,  sala na Jordankach
   Cocart Afterparty w. Jacek Sienkiewicz live,  Klub NRD


