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Repertuar

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

Koncert Pieśni Wielkopostnych, 5.04. (środa), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja Opus Aeternatum i For Tune 

Kult Akustik, 8.04. (sobota), godz. 19.00
Legenda polskiego rocka na trasie, podczas której usłyszymy największe przeboje Kultu w wersjach 
bez prądu. Pierwszy z serii koncertów akustycznych zespołu Kult został zarejestrowany w 2010 roku 
w Och-Teatrze. W tym samym roku nagrania zostały wydane na „MTV Unplugged”. Wiele zaintereso-
wania wzbudziła nowa wersja przeboju Tadeusza Woźniaka „Zegarmistrz Światła” oraz premierowy 
utwór „Szantowy”. Bilety: 90-130 zł do nabycia: stodola.pl, ebilet.pl, eventim.pl, ticketpro.pl oraz 
w stacjonarnych punktach sprzedaży. Organizator: Klub Politechniki Warszawskiej „Stodoła”

Koncert Pasyjny „Krzyż”, 9.04. (niedziela), godz. 19.00
Koncert zespołu 23 Dni złożonego z członków Chóru Światowych Dni Młodzieży. Gościnnie wystą-
pią: Krzysztof Iwaneczko, Krzysztof Rygielski, Gabriela Gąsior, Marta Fitowska, Anna Grzelak, Alicja 
Kuszowska. Dyrygent: Natalia Brzuszczak. Program koncertu oparty jest na znanych utworach reli-
gijnych wywodzących się z kultury ludowej, m.in. „Ludu, moj ludu”, „Ogrodzie Oliwny”, ale także na 
kompozycjach nowych, napisanych specjalnie na potrzeby tego wydarzenia przez studentów oraz 
wykładowców polskich i zagranicznych akademii muzycznych. Odbędzie się w ramach Toruńskiej 
Strefy Miłosierdzia Wstęp wolny za okazaniem wejściówki. Odbiór wejściówek od 23.03.: Kamienica 
Inicjatyw, ul. Kopernika 22, Toruń (jedna osoba może wziąć masymalnie 3 wejściówki. Grupy zorgani-
zowane: rejestracjagrup.23dni@gmail.com. Organizator: Zespół Muzyczny 23 Dni. Współorganiza-
torzy: Gmina Miasta Toruń, Fundacja Archipelag Inicjatyw, Kotwica – Duszpasterstwo

Lady Pank Akustycznie, 18.04. (wtorek), godz. 19.00
Jedna z najbardziej znanych formacji rockowych w Polsce obchodzi w tym roku 35-lecie działalności. 
Z tej okazji zespół zagrał ponad 80 koncertów w całym kraju. Zwieńczeniem obchodów będzie trasa 
akustyczna. Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Krzysztof Kieliszkiewicz, Kuba Jabłoński oraz go-
ścinnie Wojciech Olszak wykonają swoje największe przeboje akustycznych aranżacjach. Trzypoko-
leniowa publiczność będzie miała okazję usłyszeć „Kryzysową narzeczoną”, „Titanica”, „Małą woj-
nę” czy „Mniej niż zero”. Bilety: 100-130 zł do nabycia: stodola.pl, ebilet.pl, eventim.pl, ticketpro.pl  
oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży. Organizator: Klub Politechniki Warszawskiej „Stodoła” 

Kabaret Moralnego Niepokoju, 25.04. (wtorek), godz. 20.30 
„Maj zaczyna się we wtorek” - najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju. Nie ma w nim 
polityki, jest za to dużo humoru i Magda Stużyńska. Stawiamy pytania i odpowiadamy na nie. Jak 
zaplanować wakacje i nie zwariować? Jak rozmawiać z teściem, żeby go nie zabić? Jak być nauczycie-
lem i przetrwać szkolne zebranie? Wiemy, że nie tylko my mamy podobne problemy. Bilety: 70, 95, 
120 zł. Miejsca sprzedaży: CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl. Rezerwacja tel. 605-555-676. 
Organizator Impresariat Adria Art 

Symfoniczna Orkiestra Estradowa z Mińska i Natalia Niemen
26.04. (środa), godz. 19.00 Organizator: Impresariat Artystyczny „Impart”

Nadchodzące wydarzenia:
Nigel Kennedy, 10.05. (środa), godz. 20.00 Organizator: Cappella Gedanensis 
Al Di Meola, 13.05. (sobota), godz. 20.00 Organizator: Agencja Moment

(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

Koncert Wielkopostny – zespół Omnes Filii Dei Domini
2.04. (niedziela), godz. 18.00 
Koncert wielkopostny „Nie lękaj się ze mną umrzeć i odżyć”, który zgłębi Misterium Męki Pańskiej 
i odkrywać będzie cud Bożej Miłości, która jest silniejsza niż śmierć. W rocznicę śmierci św. Jana 
Pawła II niezwykła muzyka i przede wszystkim słowa wielkopostnych pieśni pomogą pochylić się nad 
Wielką Tajemnicą. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

CENTRA KULTURY
Christina Harnish – recital fortepianowy, 3.04. (pon.), godz. 19.30
Na zaproszenie ambasady Szwajcarii do Torunia przyjedzie znakomita pianistka Christina 
Harnisch. Podczas koncertu zaprezentuje przekrojowy repertuar od czasów Jana Sebastiana 
Bacha po czasy współczesne (w szczególności dzieła kompozytorek szwajcarskich). Artystka 
podczas wielu dotychczasowych międzynarodowych tournée występowała w najbardziej re-
nomowanych salach koncertowych, w tym w londyńskim Purcell Room, wiedeńskim Konzer-
thaus, zurychskiej Tonhalle oraz pekińskiej Forbidden City Concert Hall. Wstęp wolny

Nowe sytuacje polskiego rocka – Paweł Tański, 4.04. (wt.), godz. 18.30
Jaki sens i znaczenie miały teksty piosenek polskiego rocka tworzone od lat 80.? Odpowiedzi 
na te i inne pytania udziela Paweł Tański w swojej najnowszej publikacji „Nowe sytuacje pol-
skiego rocka. Teksty – głosy – interpretacje”. Książka prezentuje ewolucję rockowego słowa 
na tle zachowań młodych ludzi: ich buntu przeciwko społeczno-politycznej rzeczywistości 
i wiary w istnienie pozytywnych wartości. Spotkanie poprowadzi Jakub Osiński. Wstęp wolny

VII Dni Australii, 5.04. (środa)
godz. 17.00-20.00 spotkania i warsztaty. Gość specjalny: Marek Niedźwiecki
Na VII Dni Australii złożą się prezentacje, filmiki, a także warsztaty o nauce, życiu, pracy i po-
dróżach po Australii. Podczas spotkań dowiecie się m.in. jak spełnić swoje marzenia o wyjeź-
dzie. Gwiazdą toruńskich dni będzie wielki fan Australii, kultowy dziennikarz muzyczny Marek 
Niedźwiecki, który podzieli się swoją wielką pasją do kraju na Antypodach. Wstęp wolny
godz. 20.00 Warsztaty sommelierskie z Wojciechem Cyranem
Głównym bohaterem spotkania będą wspaniałe wina z Australii. Poprowadzi je Wojciech Cy-
ran – ambasador marki Jacob’s Creek, który opowie, co kryje się za ich wyjątkowym smakiem 
oraz udzieli wskazówek, jak dobierać wino do potraw, by podkreślić ich smak.Bilety: 20 zł. 
Warsztaty potrwają ok. 60 min. i są przeznaczone dla osób pełnoletnich. 
Zapisy: andrzej@albionhouse.com.

Milonga Piernikowa – Wiosna, 8.04. (sobota), godz. 17.00-23.30
Spotkanie taneczne, na którym tańczy się wyłącznie tango argentyńskie. Część gości czerpie 
radość z tańca, część z możliwości spotkań towarzyskich, a część po prostu delektuje się mu-
zyką i atmosferą. Nie trzeba być tancerzem, aby miło spędzić czas. Bilety: 20 zł

Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego – Trio Łódzko-Chojnowskie
10.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Dokładnie w 13. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego z koncertem prezentującym twórczość 
tego wybitnego poety-barda wystąpi Trio Łódzko-Chojnowskie. Zespół nie skupia się jedynie 
na prezentacji dorobku Kaczmarskiego, lecz twórczo reinterpretuje jego spuściznę. Czynią to 
jednak z dużym szacunkiem dla oryginału, utrzymując wszystko w klimacie właściwym twórcy 
Wojny Postu z Karnawałem. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Sacrum – najpiękniejsze pieśni sakralne – Opera Night Group
12.04. (środa), godz. 19.00
W refleksyjny nastrój Wielkiejnocy wprowadzi nas koncert operowych tuzów, Voytka Soko So-
kolnickiego i Agnieszki Sokolnickiej, członków docenianej w kraju i na świecie Opera Night 
Group. Dwa niezwykłe głosy z pewnością przygotują nas na te najważniejsze w świecie chrze-
ścijańskim święta. W Dworze Artusa zabrzmią najpiękniejsze Ave Maria różnych kompozyto-
rów oraz pełne mocy religijne pieśni. Bilety: 55 zł ulgowy, 60 zł normalny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 18.04. (wtorek), godz. 16.30
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co 
dzień zakamarki budynku, posłuchać historii i legend związanych z Dworem Artusa. Oprowa-
dzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Witek Łukaszewski & GrandPiano, 19.04. (środa), godz. 19.00
Koncert Witka Łukaszewskiego z zespołem GrandPiano to spotkanie łączące poezję i eklek-
tyczną muzykę w rockowym klimacie. Publiczność znajdzie więc w repertuarze taneczne prze-
boje, jak i nastrojowe, nieoczywiste kompozycje. Artysta podczas koncertu zaprezentuje m.in. 
premierowe utwory z przygotowywanej na jesień płyty oraz będzie promował swoją nową 
książkę: „Jim Morrison & Pablo Picasso – dialogi”. Bilety: 35 zł, 40 zł w dniu koncertu

Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia, 20.04. (czw.), godz. 18.30
Jeśli ktoś z Was nie widzi żadnego związku pomiędzy ekologią a filozofią, to koniecznie po-
winien przyjść na spotkanie z cyklu Czwartki z filozofią. W meandry powiązań pomiędzy tymi 
dziedzinami wprowadzi nas prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski. Tematem spotkania będzie 
filozofia ekologiczna, nazywana też czasami ekofilozofią. Wstęp wolny

Sztuka w Artusie – Burza Giorgione’a – tajemniczy obraz 
tajemniczego malarza, 26.04. (środa), godz. 18.30
Kolejna Sztuka w Artusie poświęcona będzie jednemu z najbardziej tajemniczych obrazów 
w całej historii sztuki. O „Burzy” weneckiego malarza okresu renesansu - Giorgione’a – na-
pisano niezliczoną liczbę książek i artykułów. Powstała cała masa interpretacji, częstokroć 
wzajemnie się wykluczających. Paradoksalnie żadna z nich nie wyczerpuje tematu. Podczas 
wykładu przyjrzymy się tym najważniejszym i spróbujemy dowiedzieć się, która z nich jest 
najbardziej przekonywająca. Wstęp wolny

NIE MA JUŻ Osieckiej i Grechuty - piosenki, 27.04. (czw.), godz. 19.00
Dwie wielkie osobowości polskiej piosenki, które inspirowały wielu artystów. Agnieszka 
Osiecka I Marek Grechuta. Ich piosenki w interpretacje Joanny Lewandowskiej zyskują całkiem 

nowe życie. Swym potężnym głosem, aranżacjami i głębią przekazu artystka porusza każdą pu-
bliczność. Usłyszymy utwory znane i lubiane, ale nie zabraknie też zupełnie nowych, jak choćby 
„Czantoria”, nieznany wcześniej tekst Agnieszki Osieckiej. Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny

Filmowe poniedziałki
3.04. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komedia kryminalna, która przeniesie nas w niepowtarzalny klimat lat 30. Dwaj przestępcy 
pragną dokonać zemsty na wpływowym gangsterze odpowiedzialnym za śmierć ich przyjaciela. 
W tym celu planują przekręt wszechczasów. Pociąg, stara sala bilardowa ucharakteryzowana na 
zakład bukmacherski i karciane oszustwo. Kto w tej grze okaże się bardziej przebiegły?
24.04. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat historyczny rozgrywający się w średniowiecznej Szkocji, który opowiada o losach szkoc-
kiego rebelianta walczącego o niepodległość. Władca Szkocji umiera nie zostawiwszy potomka, 
a w krwawych okolicznościach rządy nad krajem przejmują Anglicy. Kilkanaście lat później głów-
ny bohater, po zabójstwie swojej żony, zwołuje rodaków do walki ze znienawidzoną angielską 
monarchią.
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

Krajobrazy spod powiek – malarstwo – Maria Bereźnicka-Przyłęcka 
11.04. (wtorek), godz. 18.30, do 5.04.
O obrazach Marii Bereźnickiej-Przyłęckiej można powiedzieć, że są kadrami nakładanymi na sie-
bie. Zawierają linię czasu, ale bez chronologii. Są niejednoznaczne, bliskie raczej sennej nierze-
czywistości. Nie pozbawione jednak logiki i przestrzeni określanej pamięcią wymieszaną – tak, 
jak są mieszane środowiska, przedmioty i chwile ich zarejestrowania. Jakie krajobrazy spod po-
wiek przeniosła na płótna malarka? W wielu z nich widz będzie mógł się odnaleźć jak we własnym 
świecie „spod powiek”. Wstęp wolny. 

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

Klub Od Nowa

XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu – 
Muzyka, 1.04. (sobota), godz. 16.00 Szczegóły: Domy Kultury - WOAK

Tańcz Więcej: Piotr Rogucki, Iza Lach, Marcelina - autorski dj’set
7.04. (piątek), godz. 21.00 
Projekt w ramach którego znani artyści wystąpią w nowej dj’skiej odsłonie. Więcej stanowi alter-
natywę dla popularnych weekendowych imprez tanecznych. Starannie wyselekcjonowana lista 
muzyczna oraz oprawa wizualna składają się na wydarzenie o wysokim poziomie artystycznym. 
Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Koncert Charytatywny – gramy dla Szuby, 8.04. (sobota), godz. 19.00 
Koncert dedykowany Arturowi Szubie, którego dotknęła jedna z najcięższych chorób. Koszt le-
czenia przekracza możliwości rodziny. Miesięczna kuracja wynosi prawie 20 tys. zł. Artur od lat 
80. związany jest z klubem Od Nowa poprzez środowisko republikańskie, bywalec tamtejszych 
koncertów i twórca coverów Republiki. Zagrają: Woro&Król, D.I.X.I. , North, Butelka. Wstęp: 20 zł

Slam Poetycki, 10.04. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Jazz Club: U.S.G., 19.04. (środa), godz. 20.00 
Skład: Michał Załęski – fortepian; Radosław Łukaszewicz – kontrabas; Maciej Wojcieszuk – per-
kusja. Trio prezentuje zarówno własne kompozycje inspirowane twórczością artystów takich jak 
Brad Meldau, czy E.S.T., jak i aranżacje znanych i mniej znanych standardów muzyki jazzowej. 
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Koncertowa Fala: Bladysolo, 20.04. (czwartek), godz. 20.00 
Rockandrollowy kwartet z Torunia. Spotykamy się, aby pielęgnować swoje punkrockowe fanabe-
rie i burzyć układy atomów w mikrokosmosie naszego garażu. Inspirują nas pejzaże teksańskich 
wyżyn i szemrane zakamarki angielskich miast. Wstęp wolny

LemON - koncert, 21.04. (piątek), godz. 20.00
Liryczne ballady kontrastują z punkową złością czy rockowym kolorem przesterowanych gitar, 
a współczesne brzmienia z wyraźnymi nawiązaniami do herosów lat 70., do twórczości takich 
grup jak Led Zeppelin czy Pink Floyd. Równie odważna jest warstwa tekstowa – intymna, klau-
strofobiczna refleksja o niemożności komunikacji, zarówno na poziomie dwojga ludzi, poszu-
kujących miłości, jak i całych społeczeństw. Bilety: 59 zł (I pula ), 69 zł (II pula) na bilety24.pl

Dzień Białej Flagi – spotkanie fanów Republiki, 22.04. (sob.), godz.19.00
Wiele niespodzianek i atrakcji, znakomici goście, a przede wszystkim muzyka Republiki. Te-
goroczny DBF uświetni jubileuszowy występ Atrakcyjnego Kazimierza z okazji 25-lecia pracy  

artystycznej. Gościem specjalnym będzie Kayah oraz Jose Torres i Jacek Rodziewicz. Organizator:  
Republika Marzeń - FanKlub Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

Stand Up: Sebastian Rejent i Michał Kutek, 27.04. (czw.), godz. 20.00
Sebastian Rejent –komik, stand-uper, miłośnik improwizacji i pracy twórczej. Często pisał, występo-
wał i współpracował m.in. z Comedy Central, Grupą ATM. Od 2010 roku związany z grupą Stand-Up  
Polska. Michał Kutek – komik, miłośnik sceny stand-upowej. Od 2015 roku występuje z Tomaszem 
Kwiatkowskim. Razem tworzą duet Kopanie Leżącego. Michał w swoich występach pokazuje siebie 
w bardzo wnikliwy i odważny sposób, co świadczy o jego wielkim dystansie. Bilety: 20 zł studenci, 
25 zł pozostałe osoby

Spektakl Grupy Improwizacyjnej Teraz, 28.04. (piątek), godz. 19.00
Grupa Teraz powstała w 2012 r. Szlifowali warsztat improwizatorski, ćwicząc się zarówno 
w krótkich, jak i w długich formach impro. Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby

Galeria 011

Dominiki Szwugier – Yolo, do 10.04.
Od 2014 r. studentka Wydziału Sztuk Pięknych. Fotografia to nieodłączny element jej życia. 

Kolekcja - wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK
12.04. (środa), godz. 19.00, do 10.05.
Udział w wystawie biorą studenci drugiego i trzeciego roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK spe-
cjalności Rysunek Mediów kierunek Sztuka Mediów i Edukacja wizualna. Wystawa to zestawy  
rysunków, zdjęć, druków cyfrowych, instalacji, obiektów zrealizowanych w ramach zajęć z Rysunku  
Projektowego. Ekspozycja jest indywidulaną wypowiedzią artystyczną na tytułowe hasło. 

Galeria Dworzec Zachodni

25 x Klamra, do 17.04.
Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA to obecnie jedyny w regionie i jeden z najważniejszych 
festiwali w Polsce, który prezentuje teatr alternatywny. Na wystawie najciekawsze plakaty festiwalo-
we oraz archiwalne zdjęcia z festiwalu, spektakli i wydarzeń towarzyszących Klamrze.

Grafika Piotra Czyża - PO 3, 19.04. (środa), godz. 19.00, do 11.05.
Piotr czyż jest studentem piątego roku grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych na UMK. Prace na wy-
stawie wykonane zostały techniką serigrafii. Głównymi motywami jego prac są ciało, figura i cień 
przedstawione poprzez stosowanie apli, typowego dla serigrafii rastra oraz koloru. Przetwarzanie, 
multiplikacja i przenikanie są przez niego często wykorzystywanymi zabiegami.

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

Kino Niebieski Kocyk
Milczenie, reż. Martin Scorsese, Japonia/Meksyk/USA/Włochy/Tajwan 2016
3.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie przedostać się 
do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swojego 
nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej 
i został buddyjskim mnichem.
Amnesty International przedstawia: Dobry Amerykanin, reż. Friedrich Moser, Austria 2015.
4.04. (wtorek), godz. 19.00 
Film ujawnia niezwykle niepokojące fakty, dowodzące, że korupcja, niekompetencja, arogancja, 
kłamstwa i osobiste ambicje oraz chciwość doprowadziły do zablokowania taniego i niezwykle sku-
tecznego systemu monitoringu i analiz, który mógł powstrzymać ataki terrorystyczne z 11 września 
2001 roku. Film jest przykładem fascynującego politycznego thrillera śledzącego konspiracyjne 
działania NSA. Wstęp wolny
Jackie, reż. Pablo Larrain, Francja/USA/Chile 2016, 10.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
Kulisy jednego z najbardziej wstrząsających momentów w dziejach Ameryki – zabójstwa JFK, widzia-
nego oczami Pierwszej Damy – Jacqueline Bouvier Kennedy (Natalie Portman).
Maria Skłodowska-Curie, reż. Marie Noelle, Belgia/Niemcy/Francja/Polska 2016
11.04. (wtorek), godz. 19.00 
Wystawna, międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki. Wierna faktom opo-
wieść o niesamowitym życiu odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu, ale także portret 
Skłodowskiej, jakiej nie znaliśmy – czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecy-
dowanej, choć pełnej dylematów i sprzeczności.
Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, 24-26. 04. (poniedziałek-środa), godz. 17.00 
15. edycja objazdowego Festiwalu organizowana Helsińską Fundację Praw Człowieka i Społeczny 
Instytut Filmowy. Podczas festiwalu odbywać się będą pokazy filmowe, warsztaty tematyczne oraz 
spotkania z ciekawymi gośćmi. Wstęp wolny

Bilety na regularne seanse: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby



Aula UMK, ul. Gagarina 11

Teresa Werner, 1.04. (sobota), godz. 18.30
Teresa Werner pochodzi z Nakła Śląskiego. W wieku 16 lat zdała egzamin do Zespołu Pieśni i Tań-
ca Śląsk. Od tamtej występowała na scenach największych teatrów świata, w tym m.in. Carnegie 
Hall, Broadway. Dziś jest jedną z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Zaistniała 
dzięki takim przebojom jak „Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci dała”, „Kocham swoje morze”. 
Bilety: 55-100 zł

Symfonika familijna – Historia orkiestry symfonicznej
9.04. (niedziela), godz. 12.00 (Szczegóły w dziale TOS)

Irena Santor, 22.04. (sobota), godz. 17.30
Uwielbiana przez kolejne pokolenia słuchaczy. Nagrała ponad tysiąc piosenek, z których wiele 
stało się niezapomnianymi przebojami jak „Tych lat nie odda nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma 
dzikich plaż”, „Embarras”. W programie znane i lubiane przeboje artystki, piosenki z okrytej platy-
ną płyty „Kręci mnie ten świat” oraz najnowszej płyty „Punkt widzenia”. Bilety: 75-90 zł

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!, Labo-
ratorium wyobraźni, Poruszyć wyobraźnię

Poruszyć wyobraźnię, od 1.04.
Celem wystawy jest wciągnięcie zwiedzającego w świat działań, zjawisk, efektów wymagających 
aktywnej kreatywności. Stanowiska wystawy zachęcają do zapoznania się z różnymi, mniej typo-
wymi obszarami twórczości, powiązanymi w różnym stopniu z szeroko pojętą sztuką. Każde z nich 
daje możliwość wykonania swoistego „dzieła”. Na poszczególnych jej stanowiskach można bę-
dzie tworzyć autorskie prace wykorzystując światło, ciepło, piasek, plastikowe kule, tkaniny. Wy-
obraźnia 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.
O atrakcyjności wystawy decyduje wyjątkowe połączenie elementów widowiskowości,  interak-
tywności eksponatów, możliwości twórczej pracy z wykorzystaniem  różnorodnych, często niekon-
wencjonalnych przyborów i technik.

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 os.)
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:
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki: Naukowy bazar
22-23.04. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00
Na parkingu stanowiska doświadczalne, eksperymentalne oraz budowa koryta rzeki w ramach 
Roku Wisły (udział bezpłatny). Zwiedzanie wystaw w dniach 22-23.04.2017 r. na podstawie biletu 
w cenie 5 złotych. CNMW dostępne w godz. 11.00-17.00. 

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
piątki, godz. 9.00-11.00 Lisek i przyjaciele

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 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
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. Zbuduj swój pierwszy model, a następnie zobacz, jak staje się prawdziwy dzięki 
drukarce 3D! Jeśli lubisz tworzyć, zmieniać i budować, to masz świetne podstawy do graficznej 
zabawy. Przyjdź i wykaż się kreatywnością, a może już wkrótce będziesz robił to zawodowo?

CENTRUM KULTURY ZAMEK KRZYŻACKI
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-08-89
www.ckzamek.torun.pl

Volodymyr i Iwan Gajdyczuk, 23.04. (niedziela), godz. 16.00
Koncert muzyki klasycznej i popularnej w wykonaniu duetu akordeonistów braci Volodymyra i Iwa-
na Gajdyczuków z Ukrainy. Są absolwentami Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Ki-
jowie. Występowali w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech i we Włoszech. Wykonują muzykę baroku, 
a także jazz i muzykę awangardową. Otrzymali wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Mu-
zyki Akordeonowej w Przemyślu (2008 r.). Jako soliści również są laureatami międzynarodowych 
konkursów. Wstęp 5 zł 

Zamach na wielkiego mistrza Wernera von Orseln
29.04. (sobota), godz. 18.00
Spektakl historyczny oparty o wydarzenia z roku 1330, kiedy to Jan von Endorf, nikomu nieznany 
rycerz krzyżacki, dopuścił się w Malborku zamachu na najwyższą i najważniejszą osobę państwa 
zakonnego. Przyczyny nie są znane. Uważa się Endorfa do tego czynu popchnęła choroba psy-
chiczna. Jednakże w świetle ostatnich badań nie jest to takie oczywiste. Jedną z hipotez jest, iż 
Werner von Orseln chciał oddać przechowywany w Malborku skarb templariuszy, a to nie podoba-
ło się ówczesnym wyższym urzędnikom zakonnym. Jan von Endorf skazany został wyrokiem sądu 
papieskiego na dożywotnie więzienie o chlebie i wodzie. Podobno wkrótce po wyroku odzyskał 
wolność. Widowisko odtworzy ostatnie chwile życia wielkiego mistrza. Spektakl odegrany zosta-
nie przez profesjonalną grupę teatralną oraz odtwórców historycznych. Wstęp: 5 zł (w cenie biletu 
poczęstunek).

Warsztaty:
Cykl pokazów Archeologia w zasięgu ręki, 20-25.04.
Projekt adresowany do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pre-
zentacje będą okazją do poznania warsztatu pracy archeologa. W ramach projektu odbędzie się 
spotkanie z archeologiem – badaczem prehistorii. Dzieci poznają historię wykopalisk na zamku 
krzyżackim w Toruniu oraz efekty pracy ekip archeologicznych prowadzących badania w obszarze 
ruin zamkowych. Wstęp: 1 zł 
Wartsztaty Mediewistyczne, 26-28.04.
Projekt adresowany do szkół podstawowych. Warsztaty będą okazją do aktywnego, twórczego 
i angażującego poznawczo spędzenia czasu na zamku krzyżackim w Toruniu oraz spotkania z gru-
pą rekonstrukcyjną z epoki średniowiecza w formie warsztatów łuczniczych, zajęć z szermierki hi-
storycznej i rzemiosła  średniowiecznego, zakładających aktywny udział uczestników. Wstęp: 1 zł

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową: Twarze Ojców Pustyni
28.04. (piątek), godz. 17.00, do 31.05. 
Wizerunki Ojców Pustyni znamy głównie z ikon i nielicznych fresków. Ich twarze podlegające iko-
nicznym kanonom są nienaturalistyczne i w pewnym sensie nieruchome. Cykl ośmiu portretów 
Ojców Pustyni jest próbą odkrycia ich ludzkiej twarzy. Nieco urealnione oblicza świętych cechują 
się wyraźnymi rysami twarzy, a na ustach nieraz możemy dopatrzeć się uśmiechu. Otwarciu to-
warzyszyć będzie ekspozycja zdjęć studentów pt. „Twarze dzieci miasta” i spotkanie autorskie 
z prof. Ewą Wipszycką. Tomasz Jastrzębski – urodzony w Siedlcach w 1990 roku. Absolwent filo-
zofii, oraz grafiki na warszawskiej ASP. Współorganizator: Pionowy Wymiar Kultury

FotoGaleria
Sławomir Sajkowski - Oblicza Birmy, 6.04. (czw.), godz. 18.00, do 5.05.
Próba pokazania tego, co w Birmie najpiękniejsze, a zarazem ulotne i przemijające. Bajkowe 
krajobrazy Baganu, świątynie posadzone na skałach, twarze mnichów i oblicza Buddy z tajemni-
czym, wszystkowiedzącym uśmiechem. Autorzy starali się zapisać to, co nieuchronnie odchodzi 
i rozpada się. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie spotkanie podróżnicze z Martą Wrzask i Sła-
womirem Sajkowskim. Sławomir Sajkowski – fotoreporter, podróżnik płetwonurek, Fotografował 
w niemal 30 krajach na pięciu kontynentach. Wiele jego fotografii publikowanych było w ogólno-
polskich i zagranicznych czasopismach m.in. „Financial Times”, „Newsweek”, „Rzeczpospolita”, 
„Polityka”, „Ozon”, „Fakt”. Współorganizator: Fundacja Verda

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Wieczór rękodzieła – wiosenne kwiaty, 5.04. (środa), godz. 17.00
Kolejne spotkanie ze sztuką szydełkowania. Tym razem poznamy różne wzory szydełkowych 
kwiatów, którymi będzie można udekorować wiosenne płaszcze, kapelusze i torebki – kwiatom 
we włosach też mówimy tak! Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 5 zł

Projekcja filmu „Ostatnie Tango” w reż. Germana Krala
5.04. (środa), godz. 18.00, 8.04. (sobota), godz. 15.00
Opowieść o miłości i nienawiści najsłynniejszej pary w historii tanga argentyńskiego. Połączył 
ich taniec, rozdzieliło ich życie. María Nieves Regi (80) i Juan Carlos Copes (83) spotkali się, gdy 
byli nastolatkami i tańczyli razem przez niemal 50 lat. Teraz, w jesieni życia, oboje opowiadają 
o miłości, nienawiści i wspólnej pasji. Współorganizator: Fundacja CoTango. Wstęp: 15 zł

Podróże z Muzami – Oblicza Birmy, 6.04. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie z Martą Wrzask i Sławomirem Sajkowskim Obejrzymy malownicze zdjęcia z Birmy 
i wysłuchamy opowieści o tym mistycznym miejscu na ziemi. Po pokazie zapraszamy do dyskusji 
na temat etyki podróżowania, w szczególności podróżowania do krajów trzeciego świata.
Elementem spotkania będzie otwarcie wystawy. Współorganizator: Fundacja Verda. Wstęp wolny

Wieczór poetycki Elżbiety Ordyniec, 7.04. (piątek), godz. 19.00
Elżbieta Ordyniec - urodziła się i mieszka w Toruniu. Ze względu na dziecięce porażenie mózgowe 
od urodzenia żyje w świecie ciszy. W tym świecie od niemal dwóch lat powstaje jej poezja. Inspi-
rację do swoich wierszy czerpie z własnych doświadczeń, obserwacji i przemyśleń. W styczniu 
wydała swój pierwszy tomik „Słowa ciszą malowane”. Wstęp wolny

Klub Młodych Muz – wizualizator, 9.04. (niedz.), godz. 10.00 i 11.00
W czasie wiosennych porządków w Domu Muz pracownicy znaleźli dziwne urządzenie. Z tajem-
niczej instrukcji obsługi wynika, że to wizualizator przemieniający różne zjawiska w obrazy. Jak 
wyglądałoby mruczenie kota albo zapach ulubionej zupy? Przekonajcie się sami… Do Klubu Bar-
dzo Młodych Muz (rodzinki z dziećmi w wieku 3-5 lat) zapraszamy na godz. 10.00, starszych 
Klubowiczów na godz. 11:00. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Rodzinny bilet wstępu: 15 zł

Koncert Flamenco – Barbara Cieślewicz, 21.04. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią gwiazdy muzyki Flamenco z Berlina i Hiszpanii: Barbara Cieslewicz (Berlin) – taniec, 
Juan Cardenas (Sevilla) – spiew, Valle Monje (Jerez de la Frontera) – gitara. Barbara Cieslewicz - 
profesjonalna tancerka, nauczycielka flamenco w Flamenco Studio Amparo de Triana w Berlinie. 
Była uczennicą najbardziej znanej w Hiszpanii szkoły flamenco w Sevillii. Juan Cardenas - śpie-
wak flamenco z Puebla de Cazalla niedaleko Sevilli, z miasteczka o wielkich tradycjach flamenco. 

Śpiewa od najmłodszych lat, występuje na międzynarodowych scenach. Valle Monje - gitarzysta 
flamenco urodzony i wychowany w dzielnicy cygańskiej Santiago w Jerez de la Frontera w Andalu-
zji. Syn słynnego śpiewaka flamenco Luis Monje Vargas „el Peluca”. W wieku 3 lat zaczął grę na 
tym instrumencie. Od wielu lat wybitny instrumentalista i nauczyciel. Wstęp: 25 zł

Spotkanie z chińską kulturą, 22.04. (sobota), godz. 17.00
Projekcja filmu dokumentalnego „Dawno temu w Chinach”. Spotkaniu towarzyszyć będzie poczę-
stunek i herbata. Współpraca: Wydział Filologiczny UMK i Collegium Jagiellońskie. Wstęp wolny

Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową
Spotkanie z prof. Ewą Wipszycką, 28.04. (piątek), godz. 18.00
Spotkanie poświęcone m.in. książce „Drugi dar Nilu”, której tematem jest życie mnichów  w póź-
noantycznym Egipcie. Dyskusję moderować będzie dr Joanna Bielska Krawczyk z Fundacji Pionowy 
Wymiar Kultury. Prof. Ewa Wipszycka – historyk starożytności, profesor emerytowany Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu projektach naukowych i wykopa-
liskach archeologicznych. Współorganizator: Pionowy Wymiar Kultury. Wstęp wolny

Koncert muzyki szantowej „Kapitan Thorn” na barce wiślanej
30.04. (niedziela), godz. 16.00 Wstęp wolny

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

Galeria Na Podgórzu:
Paryskie impresje – zatrzymane chwile, do 24.04.
Kontynuacja wystawy fotograficznej autorstwa Joanny Łagan 

18 premier za nami…, do 24.04.
Na wystawie prezentowane są wybrane zdjęcia z dorobku Teatru Amorficznego (przekształconego 
z Teatru Bez Nazwy) , który ma na swoim koncie 18 premier  wyreżyserowanych przez Joannę Łagan

Finisaż, 26.04. (poniedziałek), godz. 20.00, do 26.05.
Wystawa organizowana przez studentów III roku Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej UMK jest 
symbolicznym zamknięciem minionego semestru w pracowni intermedialnej pod kierownictwem 
dr Marii Szczodrowskiej. Prace prezentowane na wystawie to artbooki oraz korespondujące z nimi 
realizacje dotyczące osobistej analizy znaczeniowej słowa „Ojczyzna”. Współpraca: WSP UMK

Wymybaja – bajka teatru WyMyWamMy, 1.04. (sobota), godz. 11.00
Spektakl improwizowany, współtworzony przez dzieci. Aktorki gotowe będą ziścić wszystkie plany 
dziecięcej wyobraźni, wcielić się w postaci wymyślone przez dzieci, odegrać losy bohaterów, które 
również będą podyktowane przez widzów. Muzyka: Piotr Kikta. Wstęp: 8 zł

Wiosenne warsztaty – ozdoby na wielkanocny stół, 6.04. (czw.), godz. 10.00
Dzieci wykonają ozdoby wiosenne na wielkanocny stół. Warsztaty dla grup zorganizowanych. 
Zapisy: 56 664-49-12, poznanska@dommuz.pl. Wstęp: 8 zł

Obyczaje świąteczne, 7.04. (piątek), godz. 11.00
Dzieci poznają dawne tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi oraz wykonają ozdoby na 
świąteczny stół. Współpraca z Filią nr 4 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikań-
skiej. Prowadzący: Joanna Łagan oraz Lidia Klimaszewska. Wstęp: 3 zł (dla grup zorganizowanych).

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 8, 22.04. (sobota), godz. 11.00
Będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu oraz przyjrzeć się całemu procesowi po-
wstawania ceramiki – od lepienia poprzez szkliwienie aż do wypalenia. Na warsztaty zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych. Wstęp: 20 zł

Podróże małe i duże – Niespieszny spacer po Paryżu...
8.04. (sobota), godz. 11.00
Uczestnicy poznają wybrane zabytki Paryża a także ciekawostki na temat codziennego życia 
Francuzów, zajrzą również do Muzeum w Luwrze i będą mogli skonstruować własną wieżę Eiffla,  
dowiedzą się też m.in. jaki jest przepis na zupę Nic. Zaprasza Joanna Łagan. Warsztaty plastyczne 
po spotkaniu poprowadzi Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Co wiosna przyniesie – warsztaty dla przedszkolaków
10.04. (poniedziałek), godz. 11.00
Porozmawiamy o wiośnie. W rozmowę zostanie wpleciony temat świąt wielkanocnych i ozdób,  
które w tym czasie pojawiają się na stołach. W czasie warsztatów wykonamy papierowe ozdoby. 
Dla grup zorganizowanych. Zapisy 56 664-49-12, poznanska@dommuz.pl. Wstęp: 3 zł

Rodzinne tworzenie ozdób oraz kartek świątecznych
11.04. (wtorek), godz. 17.15
Uczestnicy będą mogli wykonać kartki wielkanocne w różnych technikach plastycznych oraz ozdo-
by na świąteczne stoły do swoich domów. Zapraszamy wszystkich od lat 5 do 100. Wstęp: 5 zł

Hej ho wiosno! Warsztaty dla dzieci szkolnych, 21.04. (pt), godz. 9.00
Dzieci zapoznają się z pracownią ceramiczną, a następnie wykonają z gliny kwiaty i inne ozdoby 
kojarzące się z wiosną. Dla grup zorganizowanych. 
Zapisy: 56 664-49-12, poznanska@dommuz.pl. Wstęp: 8 zł



Kwiecień plecień – warsztaty plastyczne, 24.04. (pon.), godz. 17.00
Różne rodzaje splotów, aby wykonać własnoręcznie bransoletki, serwetniki, podstawki pod kubki 
itp. Dodatkową atrakcją będzie prezentacja węzłów żeglarskich i alpinistycznych oraz możliwość 
nauczenia się - pod okiem specjalisty - kilku z nich. Zapraszamy wszystkich od lat 5 do 100. 
Wstęp: 5 zł (dla osób nieuczestniczących w zajęciach stałych Domu Muz)

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

Wielkanocna Manufaktura, 4.04. (wtorek), godz. 17.30
Warsztaty dla dorosłych i rodzin z dziećmi, na których wykonamy ozdoby wielkanocne z wydmuszek 
i materiałów naturalnych oraz pasmanteryjnych. Zapisy: 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł

Kolorowe pisanki (7-13 lat), 11.04. (wtorek), godz. 16.00
Wielkanocne warsztaty plastyczne w świetlicy środowiskowej. Wstęp wolny

Popołudnie z planszówkami VI (7-14 lat), 26.04. (środa), godz. 15.30
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. W programie gra w Du-
uuszki, Małpie figle, Jengę, Tik Tak Bum, Śpiące Królewny, Dobble i wiele innych. Na zakończenie 
poczęstunek. Wstęp wolny

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
22.04. (sobota), godz. 11.00 Flisacy, flisacy… tratwy, łodzie i obyczaje, Dom Muz, ul. Poznańska 52
Odwołując się do legendy o flisaku i flisaczych elementów zabytkowych Torunia oraz rzeki Wisły, 
opowiemy o tym, jaką rolę w Toruniu pełnili flisacy, na czym polegała ich praca i w jaki sposób 
wyglądał ich dzień. Opowiemy również o tym, jaki transport i dokąd odbywał się rzeką w czasach 
średniowiecza i później. Przygotowane zostaną stanowiska warsztatowe. Zapisy: 56 664-49-12, 
poznanska@dommuz.pl. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Artur Trapszyc. Wstęp wolny
24.04. (poniedziałek), godz. 17.00 Akwen – warsztaty kreatywne, Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
Stworzymy, inspirując się Wisłą, własny i niepowtarzalny akwen z półprzezroczystych folii i butelek. 
Będzie to okazja nie tylko do twórczych eksperymentów, ale i refleksji nad życiem toczącym się 
w rzece i jego ochroną. Prace wspierać będzie pani biotechnolog, która zdradzi tajemnice podwod-
nego świata oraz specjalistka od recyklingu, która pokaże, jak ze zwykłej butelki wyczarować wodną 
roślinkę, złotą rybkę i innych mieszkańców akwenu. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Prowadzenie: 
Elżbieta Chrulska, Agnieszka Dąbrowska i Milena Kulasek. Wstęp wolny

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

Ason-IX Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych 
4.04. (wtorek), godz. 9.30-13.00 
Grupy teatralne, wokalne oraz twórcy rękodzieła. Organizatorem wydarzenia są: MDK i Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Bratanki”. W tym roku odbędzie się także wystawa rękodzieła osób niepełno-
sprawnych, połączona z kiermaszem.

R. Bezimienni „Mamy prawo żyć” - premiera, 21.04. (piątek), godz. 18.00 
Inscenizacja utworów: „Stopklatki” Maliny Prześlugi, „Możesz umrzeć w butach, które masz na sobie” 
Lidii Karbowskiej” i „Przystanku” Moniki Prokulewicz. Reż. Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska.

Nowa Scena Muzyczna: Muzyka przez Oceany, 22.04. (sob,), godz.17.00 
Kompozycje bardów rosyjskich i amerykańskich (m.in. Żanna Biczewska i Leonard Cohen) Wykonawcy: 
Dymitr Makliakow (rosyjski aktor, piosenkarz, poeta); zespół Nadziei Maleńka Orkiestra w składzie: 
Jacek Beszczyński i Krzysztof Kwiatkowski. Wejściówki: 15 zł do nabycia w portierni MDK od 17.04

Ośmiu Wspaniałych, 25.04. (wtorek), godz. 14.00
XXII Edycja Toruńska Samorządowego Konkursu Nastolatków – Finał miejski. Prezydent Torunia 
wręczy laureatom i wyróżnionym specjalne odznaczenia Ośmiu Wspaniałych, dyplomy i upominki. 
W części artystycznej wystąpi zespół wokalny Pauza prowadzony przez Ariela Radomińskiego.

Międzynarodowy Dzień Tańca, 28.04. (piątek), godz.18.00 
Na scenie MDK będzie można zobaczyć różne style taneczne, które zaprezentują zespoły działają-
ce w placówce: Teatr Tańca Akro, Ceinat, Psotki i Śmieszki, Młody Toruń oraz goście: Hulaj Noga 
z Domu Harcerza i Mini Mix ze Szkoły Podstawowej nr 10

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

Wystawa prac wychowanków OPP „Zwierzęta Ogrodu Zoobotanicznego 
w Toruniu”, do 20.04. Wstęp wolny

Otwarty Turniej Szachowy, 1.04. (sobota), godz. 10.00-15.00
Turniej z cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich na rok 2017. Wstęp wolny

Międzypokoleniowe warsztaty wokalne „Szafa z kukułką” 
2.04. (niedziela), godz. 12.00-14.00
W planach magiczna fotobudka, grająca szafa, wspólne śpiewanie piosenek, obszerna garde-
roba. Dzięki strojom i muzyce przeniesiemy się w inny wymiar czasoprzestrzeni. Odnajdziemy 
zapomniane melodie, przywołamy najpiękniejsze wspomnienia. Zapisy: 56 622-39-50

Kiermasz Wielkanocny, 4.04. (wtorek), godz. 16.00- 18.00
Kiermasz ozdób przygotowanych przez wychowanków OPP DH.

Warsztaty rodzinne w klimacie wielkanocnym „Palma wielkanocna” 
8.04. (sobota), godz. 11.00 Zapisy: 56 622-39-50

30-lecie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”
22.04. (sobota), godz. 17.00
Spektakl profilaktyczny „Żyj z całych sił”, występ zespołu tanecznego Hulaj-Noga, zespołów 
wokalnych: Mozaika i The Floor. Miejsce: CKK Jordanki. Wstęp na zaproszenia

Warsztaty malarstwa akwarelowego „Pejzaż z Wisłą”
24.04. (poniedziałek), godz. 15.00
Zapisy: 663-656-996 lub e-mail: d.ciechanowska@wp.pl
Miejsce: Bulwar Filadelfijski lub s. kominkowa OPP

Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68

Szachy biegane, 23.04. (niedziela)
II Toruński Turniej Otwarty. Zapisy: 505-181-004

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

Muzyka – koncert finałowy XXVI Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu, 1.04. (sobota), godz. 16.00
Uczestnicy konkursu: dabek zasnął (Brodnica), Disco Pogo (Bydgoszcz/Poznań), Free 
Road (Żnin), Gravel Garden (Gostycyn), Haste (Bydgoszcz), oRety! (Bydgoszcz), Reggaeside  
(Grudziądz/Nowe Miasto Lubawskie), Reversed Time Line (Rypin), Senter Peace (Toruń),  
The Underdogs (Toruń/Poznań), Vigvam (Nakło nad Notecią); poza konkursem: Atem (Toruń) – 
laureat KATAR 2016. Miejsce: Od Nowa. Wstęp wolny

Wybitne postacie z historii fotografii: Po prostu Edward Hartwig 
12.04. (środa), godz. 17.00
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny

W Pierwszym Rzędzie: Magiczny świat Bartka Kulasa, 26.04. (środa), 
godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze. Gościem Karoliny Fordońskiej będzie Bartosz Kulas, autor filmów ani-
mowanych, reżyser i scenarzysta. W programie projekcja filmów animowanych Millhaven (2010) 
oraz Circus Maximus (2015), po projekcji rozmowa z autorem. Wstęp wolny

Warsztaty:
8.04. Jak samodzielnie zrobić stronę internetową
Zajęcia prowadzi Artur Jabłoński, cena: 100 zł, informacje dot. zgłoszeń na www
8-9.04. Warsztaty ruchowe dla aktorów amatorów
Zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński, cena: 80 zł, informacje dot. zgłoszeń na www
21-22.04. ABC fotografowania dla dorosłych
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 14.04.
21-23.04. Film dokumentalny
Zajęcia prowadzi Maciej Cuske, cena: 300 zł, termin zgłoszeń: 14.04.
22-23.04. Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 7.04.

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
5-7.04. Warsztaty plastyczne Dzień i noc (zajęcia prowadzą: Monika Balcerak, Paulina Broma, 
Katarzyna Kukułka i Justyna Pazdykiewicz) oraz muzyczne Emisja głosu prowadzi Erwin Regosz).
19-21.04. Warsztaty teatralne Magia w teatrze (zajęcia prowadzą: Radosław Garncarek i Krystian 
Wieczyński) oraz warsztaty filmowe Animacja filmowa (zajęcia prowadzi Karolina Fordońska)

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii.  
Do 7.05. przyjmowane są prace na konkurs fotograficzny pod hasłem Czas jak rzeka – w Roku 
Rzeki Wisły. Regulamin Konfrontacji oraz warunki uczestnictwa dostępne na www

Wystawa czasowa:

150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, do 11.06.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela, w godz. 10.00-16.00, od 29.04. 10.00-18.00 (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, 
do 7.05.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00, od 29.04. 10.00-18.00
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.
•  Sztuka Bali. Trzy odsłony, 7.04. (piątek), godz. 17.00, do 28.05.
Wybrane obiekty z kolekcji balijskiej Krzysztofa Musiała, którą tworzy malarstwo, tkanina i rzeź-
ba. Wystawę podzielono na dwie części: sakralną i świecką. W strefie sacrum znajdują się ekspo-
naty poświęcone rytuałom i bóstwom, zaś w profanum przedmioty codziennego użytku. 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00, od 29.04. 10.00-18.00
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:
I Toruńska Noc Muzealna – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
22.04. (sobota), godz. 18.00-22.00
Czynne oddziały: Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, Muzeum Historii Torunia, Kamieni-
ca pod Gwiazdą. Wstęp bezpłatny 
Filmowa  podróż po Japonii Joanny i Janusza Traczykowskich, 4.04. (wtorek), godz. 17.00
Ona artysta malarz, on dziennikarz, zapraszają do podróży filmowej po Japonii. Zaprezentują 
zabytki Japonii, a także opowiedzą o technice i mieszkańcach Kraju Kwitnącej Wiśni. Kolejnym 
celem było spotkanie z  Masakatsu Tagami, artystą malarzem, grafikiem, a przede wszystkim 
przyjacielem, z którym Janusz Traczykowski prowadzi korespondencję od… 53 lat nie poznając 
się dotąd osobiście. Masakatsu Tagami  prezentował swoją pierwszą wystawę w Polsce w 1979 r.  
w BWA w Toruniu, którą przygotowała Joanna. Miejsce: Kamienica Pod Gwiazdą 

MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
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, do 21.05.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, od 29.04. 10.00-18.00
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.

•  Edward hr. Mycielski-Trojanowski – zapomniany kolekcjoner, 28.04. 
(piątek), godz. 17.00, do 8.10.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, od 29.04. 10.00-18.00
bilety: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło

Wystawa czasowa:

Pejzaże kopernikańskie, do 21.08.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00, od 29.04. 10.00-18.00
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 



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, do 3.05.
Wszyscy jesteśmy migrantami, do 3.05.

godziny otwarcia:
do 14.04.: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
od 18.04.: wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00 
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00
W okresie świątecznym:
15-16.04. (Wielka Sobota i Niedziela) – nieczynne
17.04. (Poniedziałek Wielkanocny) – godz. 10.00-15.00.  Tego dnia otwarty dla zwiedzających 
będzie Park Etnograficzny oraz wystawy czasowe „Biały? Czarny? Czerwony?...” i „Wszyscy jeste-
śmy migrantami”. Ekspozycja „Tajemnice…” będzie nieczynna.

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

Kwietniowe akcje promocyjne:
 „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” (31.03.-1.04.): bilet na wystawy czasowe – 2 zł, 
do Parku Etnograficznego – 5 zł.
Toruń za pół ceny (21-23 kwietnia): jeden promocyjny bilet uprawniający do zwiedzania: Parku 
Etnograficznego, wystawy „Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów”, ekspozycji „Wszy-
scy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku” – 6 zł.

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 1.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Sobota z jajem, 1.04. (sobota), godz. 16.00
Rodzinne warsztaty zdobienia jajek i wyrobu palm z krepy. Okazja do nauczenia się technik zdob-
niczych od twórców ludowych z Kurpiów. Elżbieta Prusaczyk i Józef Pokora pokażą jak tworzyć 
wielobarwne pisanki zdobione woskiem, a Czesława Kaczyńska i Marianna Pokora zaprezentują 
sztukę wykonywania kwiatków i palm z bibuły. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ugotowa-
nych jaj i wydmuszek. Koszt udziału: ulgowy 10 zł, normalny 15 zł, rodzinny 40 zł. 
Kiermasz wielkanocny, 2.04. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Tradycyjnie przyjadą twórcy ludowi z różnych regionów Polski, Litwy i Ukrainy. Będzie to okazja 
do kupienia własnoręcznie wykonanych przedmiotów, które posłużyć mogą do ozdobienia ko-
szyka ze święconką czy wielkanocnego stołu. Pojawią się tradycyjne palmy, pisanki, regionalne 
hafty, wyroby z wikliny i ceramiki oraz rzeźba, drewniane i szmaciane zabawki, a także orygi-
nalna biżuteria. Nie zabraknie domowych wypieków, potraw i miodów. O godz. 11.00, 12.00 
i 13.00, pracownicy Muzeum oprowadzą po aranżacjach świątecznych w Parku Etnograficznym. 
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł.
Po szczęście za wielką wodę, 20.04. (czwartek), godz. 12.00
62. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie zwiedza-
nie wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami” z komentarzem kuratora Jarosława Pawlikowskie-
go. Po spotkaniu dla chętnych projekcja fragmentów filmu Święcone w Kurytybie (reż. Roman Do-
brzyński) nt. pielęgnowania ojczystych tradycji przez potomków polskich emigrantów. Bilet: 3 zł

Imprezy w ramach XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
22.04. (sobota), godz. 17.00-19.00 Wielojęzyczność w kraju nad Wisłą
Koncert pieśni tatarskich, rosyjskich, w języku jidysz i w esperanto w wykonaniu Karoliny Cichej  
i Barta Pałygi. Repertuar muzycy czerpią z wielokulturowego dziedzictwa Polski, gdzie do dziś 
żyją mniejszości etniczne. Wkładem w dziedzictwo kulturowe Polski są zatem m.in. tradycyjne 
pieśni Żydów, Tatarów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Rosjan i Polaków, śpiewane w ich ory-

ginalnych językach. Karolina Cicha zaprezentuje także powstały w Polsce międzynarodowy język 
z okazji Roku Ludwika Zamenhofa (twórcy esperanta) . Koncert zostanie poprzedzony prezentacją 
i dyskusją panelową na temat wielojęzyczności oraz jej wpływu na wielokulturowe sąsiedztwo. 
Współorganizatorem jest Centrum Badań Kitabistycznych UMK. Wstęp wolny.
23.04. (niedziela), godz. 16.00-18.00 Św. Łukasz, Dzierzgoń i paździerze, czyli jak z rośliny po-
wstają tkaniny 
Uczestnicy spotkania obejrzą wyroby z lnianego płótna ze skrzyni prababci i dowiedzą się jak po-
wstały. Spróbują swoich sił w pracach przy obróbce lnu, przędzeniu i tkaniu używając tradycyjnych 
narzędzi. Chętni stworzą własną tkaninę lub pracę plastyczną przy użyciu naturalnych materiałów. 
Czas przy pracy umilą nam tradycyjne pieśni i przyśpiewki opowiadające o lnie oraz zabawy dla 
dzieci. Pracowici uczestnicy pokrzepią się pajdą wiejskiego chleba omaszczonego lnianym olejem. 
Zapisy od 10.04.: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43. Wstęp wolny

Gaik-maik, 26.04. (środa), godz. 10.00 
Impreza dla grup z toruńskich szkół specjalnych nt. wiosennych zwyczajów ludowych z prezentacją 
szkolnych programów artystycznych i z gaikowym korowodem po Parku Etnograficznym. 
Finisaż wystaw czasowych, 29.04. (sobota), godz. 16.00-18.00
Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów - oprowadzanie autorskie: Hanna Łopatyńska, 
Agnieszka Kostrzewa, Magdalena Ziółkowska-Mówka; 
Wszyscy jesteśmy migrantami  - oprowadzanie kuratorskie: Jarosław Pawlikowski. Bilety: 3 zł
Warsztaty gry na flażolecie - zapisy do 28.04.
Poznasz podstawy gry na flażolecie i opanujesz wstępny repertuar. Flażolet (flecik polski) nie 
wymaga dużych umiejętności czy wiedzy. Szybko nauczysz się prostych melodii i utworów. Pro-
wadzenie: Anna Wasiłek. Termin: 26.05, (piątek), godz. 18.00-20.00,  27-28.05, (sobota), godz. 
11.00-14.30. Zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl Koszt:  
80 zł za 9 h zajęć (w tym zakup instrumentu przez organizatora).

EDUKACJA 
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury lu-
dowej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne 
piosenki i zabawy dzieci wiejskich. 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:
Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu Spotkania przy aranżacjach świątecznych w chatach w Parku 
Etnograficznym lub przy wystawach. Uczestnicy poznają tradycje świąteczne Kujaw, Kaszub, Bo-
rów Tucholskich i Kociewia. Jak urządzić pogrzeb śledzia? Czym się różni kraszanka od pisanki? 
Co ma śmigus do dyngusa?
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?
W to mi graj! Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na 
wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludo-
wych. Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? Wspól-
nie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.

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. 

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 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi goście uniwer-
syteccy.
Muzeum czynne: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00

MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące 
część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w 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!
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 zaangażo-
wanie w jej życie diecezjan. Zostaną nam przybliżone aspekty administracyjne, heraldyczne,  
tradycje 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

P
PLANETARIUM

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

Cudowna podróż (dla dzieci)
W trakcie seansu przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi 
greckie mity. Udajemy się także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzch-
ni Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz 
chmury na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie 
można spotkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna opowieść o kosmosie 
przeznaczona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.

Meteoplanet
To opowieść o niezwykłościach pogody w Układzie Słonecznym. Wsłuchamy się w legendy 
i metody dawnych sposobów przewidywania pogody na podstawie wyglądu nieba i odwiedzi-
my najstarszą w Toruniu stację meteorologiczną.  Sprawdzimy pogodę jaką zastaną przyszli 
mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy miejsc z ekstremalnym wiatrem, ciśnie-
niem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet zanurzymy się w gradzie diamentów. Seans dla 
uczniów klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci Astropies Łajka, Barwy kosmosu, Mój kumpel Niko, 
a także popularnonaukowe W poszukiwaniu życia, Wirująca Ziemia, Ziemia – planeta Koper-
nika  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

Uwaga! 14-16.04. przerwa świąteczna. Od 19.04. seanse wyświetlane co godzinę. 
Szczegóły na www



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

Jednoczesność zdarzeń, do 16.04.
Wystawa wybranych prac laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii
Na wystawę składa się osiemnaście prac młodych artystów, którzy tworzyli w określonej chwi-
li – kiedy byli studentami wydziałów artystycznych różnych polskich uczelni, a poprzez udział 
w konkursie zdecydowali się zaprezentować swoją wypowiedź na wybrany temat. Język ich wypo-
wiedzi, 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.

Tu jesteśmy. Wybrane prace z kolekcji Krzysztofa Musiała
28.04. (piątek), godz. 19.00, do 15.08.
Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane prace z kolekcji sztuki jednego z najwybitniej-
szych polskich kolekcjonerów – Krzysztofa Musiała.
Pokazane zostaną dzieła polskich artystów, które powstały w okresie od zakończenia drugiej 
wojny światowej do czasów nam współczesnych. Wystawa umożliwi prześledzenie nie tylko 
części historii sztuki polskiej, lecz również pozwoli na obserwację dialogu, związków i przeci-
wieństw w kształtowaniu się głównych artystycznych nurtów.

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:
CoCArt Music Festival, www.cocart.pl 
1.04 (sobota)
• godz. 14.00, CSW - III piętro 
„New Music in Eastern Europe” - premiera #30 magazynu o muzyce współczesnej „Glissando”.  
Wstęp wolny
• 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). 
Bilety: 30 zł 
• godz. 23.59, Klub NRD: Avtomat (PL). Bilety: za okazaniem karnetu na koncerty w CSW: 5 zł, 
bez karnetu 10 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie „Jednoczesność zdarzeń”
6.04. (czwartek), godz. 17.00 Zbiórka przy recepcji. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.

Dzień Wolnej Sztuki, 22.04. (sobota), godz. 12.00
Dzień Wolnej Sztuki spędzimy w tym roku w kinie. Gdy zwiedzamy wystawy w pośpiechu,  
to niestety często nie udaje nam się obejrzeć prac wideo w całości. 22 kwietnia to właśnie im 
poświęcimy całą uwagę. W Kinie Centrum pokażemy i omówimy najciekawsze i najnowsze prace 
wideo-artu z kolekcji sztuki CSW. Będzie można wziąć udział w dyskusji. Wstęp wolny

Performans Ewy Pełki w ramach III Tygodnia Refleksji nad Kulturą 
Duchową, 24–26.04. (poniedziałek-środa)
W swoim performansie prof. dr hab. Ewa Pełka z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Kiel-
cach będzie sypać mandalę na podłodze CSW. Pomagać jej w tym będą: Iga Święcicka i Joanna 
Bielska-Krawczyk. Wydarzenie wiążę się z tematem III Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową 
(organizowanego przez Fundację Pionowy Wymiar Kultury): Duchowy wymiar sztuki. Działalność 
Ewy Pełki stanowi bowiem przykład sztuki inspirowanej duchowością religijną.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Spacer po wystawie „Jednoczesność zdarzeń”, 4.04. (wtorek), godz. 12.00
Wystawa wybranych prac laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Po wystawie 
oprowadza Mateusz Kozieradzki. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny, bez zapisów.
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych, 12.04. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Maria Skłodowska-Curie”, reż. Marie Noelle, Belgia/Francja/Niemcy/Polska 2016
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł.

SGALERIE
Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet i więcej – spotkanie 6.
Zajęcia odbędą się w trzech grupach: 19.04. (środa), 20.04. (czwartek), 21.04. (piątek), godz. 
12.00. Pierwsze dwie grupy przewidziane są dla osób początkujących, trzecia dla bardziej za-
awansowanych. Prowadzenie: Paweł Falkowski
Wstęp bezpłatny. Zapisy: tel. 56 610 97 24, e-mail: biblioteka@csw.torun.pl.
Eksperymenty Okołofotograficzne, 25.04. (wtorek)
godz. 12.00–13.30 – gra miejska, godz. 13.30–14.30 – konsultacje fotograficzne
Spotkanie 7: Fotograficzna gra miejska: „Poszukiwanie brakujących kadrów”. Start: CSW, godz. 
12.00. Meta: miejsce wynikające z rozwiązania gry, godz. 13.30 – podsumowanie i konsultacje 
fotograficzne. Podczas gry niezbędne będą własne aparaty cyfrowe lub smartfony z możliwością 
robienia zdjęć. Prowadzenie: Dominika Lewandowicz
Wstęp bezpłatny, bez zapisów.

Wydarzenia dla dzieci:
Filozofowanie z Dziećmi, 1.04. (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 jest kłamstwo. Wstęp: 5 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Bajki z rzutnika, 22.04. (sobota), godz. 12.00
Jak co miesiąc zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW.
Tym razem wyruszymy na przygodę z trzema sympatycznymi krasnoludkami. Obejrzymy bajkę 
„Przygody Krasnoludków” i zainspirowani bajkową wędrówką przez łąki i lasy, staniemy się 
ogrodnikami i sami „wyczarujemy” sobie wiosnę w doniczce. 
Wstęp: 8 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Warsztaty rodzinne z książką „Moja mama mieszka w walizce”, 29.04. (sobota), godz. 12.00
To jest nasza wspólna książka: mamy i syna. Autorką ilustracji i grafiki jest nasza przyjaciółka 
– artystka Martyna Rzepecka. Bohaterem jest chłopiec, który ze zwyczajnej walizki konstruuje 
wehikuł czasoprzestrzeni, którym przemieszcza się pomiędzy domami mamy i taty. A jednocze-
śnie przypadkiem trafia do magicznych światów, które jak w grze komputerowej przenoszą go 
na kolejny poziom rozumienia siebie i swoich emocji. Prowadzenie: Martyna Rzepecka, Monika 
Wirżajtys. Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat wraz z opiekunami. 
Wstęp: 7 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Zmysłoteka
Grupa I – wtorki, godz. 17.15–18.15, grupa II – środy, godz. 17.15–18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami.
5.04. Jajo: Jedne w pary połączymy, inne kolorową solą ozdobimy. Turlać też będziemy i zobaczy-
my, czy żadnego przy tym nie zbijemy.
11, 12.04. Kic-kic: Znak rozpoznawczy tego Pana to marchewka, długie uszy i kicanie na trawie 
od samego rana.
19.04. :) ;) :( :D ;( Radość, smutek, złość, zdziwienie, słodkie, gorzkie, kwaśne, słone. To wszyst-
ko wyrażamy na twarzy grymasami.
25, 26.04. Wiosenne rozmaitości: Radość jest wielka, gdy wszystko wkoło zieleni się wesoło. 
I my tą chwilą cieszyć się będziemy i na zajęciach wiosnę w pełni poczujemy!
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl

Kosze Edukacyjne
Zapraszamy na wspólne familijne spacery po wystawach ze specjalnie wyposażonym Koszem. 
Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, kolorowankami i propozycjami działań związanych 
m.in. z aktualnymi wystawami oraz zawierają zestaw materiałów plastycznych przydatnych w za-
bawie. Kosze wraz z zawartością wypożyczane są bezpłatnie.

Centrum Literatury CSW

Litery w stanie rozkładu, 4.04. (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie ze Stefanem Kornackim w nawiązaniu do zakończonej właśnie wystawy „Go Home! 
Do domu!”. Rozmowa będzie dotyczyć zagadnień związanych z przedstawieniami i sposobem 
funkcjonowania litery, czcionki, słowa w sztuce.

Historia mody. Początek XIX wieku, 5.04. (środa), godz. 18.00
Wykład Mariusza Pendraszewskiego. Tematem spotkania będzie historia rozwoju mody dam-
skiej w pierwszych latach dziewiętnastego stulecia i jej związki ze sztuką. Podczas wykładu omó-
wione zostaną najważniejsze cechy ubiorów epoki, ich ewolucja, obrazowanie w sztuce, a także 
społeczna recepcja od momentu ich zaistnienia po współczesność.

Literaci po godzinach, 6.04. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie z Ewą Kuryluk i Agnieszką Drotkiewicz wokół książki „Manhattan i Mała Wenecja”.
„Manhattan i Mała Wenecja” to dialog przyjaciółek w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania  
zawsze aktualne: jak żyć poczciwie i tworzyć z pożytkiem dla innych. Agnieszka Drotkiewicz, 
pisarka i inicjatorka tej rozmowy, przeprowadziła ją mejlowo, by stworzyć rodzaj przewodnika 
po twórczości Ewy Kuryluk, jej biografii i filozofii życia.

Wykład Jerzego Brukwickiego (Nie)codzienne dzieła sztuki
12.04. (środa), godz. 18.00
Trzeci 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 naj-
częściej nie dostrzegamy tego, iż są one efektem pracy twórczej artysty.
Tym razem tematem wykładu będzie krzesło jako dzieło sztuki.

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 19.04. (środa), godz. 18.15
Trzecie z cyklu spotkań z Iwoną Chmielewską, autorką książek obrazowych i Jolantą Liczkowską-
-Czakyrową, psychoterapeutą psychoanalitycznym. Tym razem zaprezentowana zostanie książka 
„Kłopot”, a rozmowa dotyczyć będzie radzenia sobie z trudnościami.

Seryjni Poeci: Maciej Melecki, Maciej Woźniak
20.04. (czwartek), godz. 19.00
Spotkanie autorskie wokół książek: „Inwersje” i „Obywatelstwo podwójnego kraju”
Prowadzenie: Malina Barcikowska, Szymon Szwarc. Po spotkaniu w klubie Koniec Świata o godzi-
nie 21.00 odbędzie się Turniej Jednego Wiersza, gdzie jurorami będą goście spotkania.

Migranci, uchodźcy, obcy, 21.04. (piątek), godz. 18.00
O migrowaniu, przemieszczaniu rozmawiać będziemy z antropolożką Natalią Bloch, autorką wy-
stawy „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku” 
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu i z Dionisiosem Sturisem, autorem książek o greckiej imigra-
cji powojennej w Polsce oraz o Polakach na wyspie Man. Będziemy rozmawiać o zjawisku migracji 
w szerszym kontekście, tzn. nie tylko w odniesieniu do aktualnych doniesień na temat uchodźców, 
ale też w kontekście historycznym.

Historia mody. Doba romantyzmu (1815–1856), 21.04. (pt), godz. 18.00
Wykład Mariusza Pendraszewskiego. Tematem spotkania będzie historia rozwoju mody damskiej 
w okresie od Kongresu Wiedeńskiego do wynalezienia krynoliny. Słuchacze zapoznają się z ewo-
lucją stroju w kolejnych dekadach pierwszej połowy XIX stulecia, jego relacjami ze sztuką. Podjęty 
zostanie również temat recepcji ubioru romantycznego i wpływu jaki wywarł na późniejszą modę.

Orient Express – Przystanek kobieta, 25.04. (wtorek), godz. 17.00
Czwarte spotkanie z nowego orientalnego cyklu, na którym usłyszymy dwa wykłady o kobietach:
Blanka Rogowska: Muzułmanka – kobieta wyzwolona, czy zniewolona?
Magdalena Lewicka: Wiatr przemian pod niqabem – kobieca twarz jemeńskiej rewolucji

Forum Młodych Humanistów w ramach Tygodnia Refleksji Duchowej 
„Duchowy wymiar sztuki”, 26.04. (środa), godz. 14.00
Wieczór scrabblowy, 24.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Dla wszystkich miłośników zabawy z językiem. Wstęp wolny

Poezja w CSW!, 24-30.04. (pon.-nd), godz. 20.00-24.00
W ramach Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową po zmroku będziemy wyświetlać teksty poetyc-
kie na szybach CSW od strony Bulwaru sztuki, projekcje w godz. 20.00–24.00.

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
3 dni grozy: przegląd horrorów i seans „Upiora w operze” z muzyką  
na żywo
7.04. (piątek)
godz. 15.30 Bodom, Fest Makabra
godz. 18.00 Upiór w operze, seans z muzyką na żywo
godz. 20.30 Klątwa śpiącej królewny, Fest Makabra
8.04. (sobota)
godz. 17.00 Ścieżka zła, Hiszpański Maraton Strachu
godz. 19.00 Ciało Anny Fritz, Hiszpański Maraton Strachu
godz. 20.45 Gniazdo ryjówek, Hiszpański Maraton Strachu
9.04. (niedziela)
godz. 14.00 Pod mroczną górą, Fest Makabra
godz. 16.00 Atak krwiożerczych donatów, Fest Makabra
godz. 18.00 Amerykański burger, Fest Makabra
godz. 20.00 Zombie Express, Fest Makabra
Bilety na filmy: 10 zł. Na seans „Upiora w operze” z muzyką na żywo 20 zł

Kino Dla Seniora, 12.04. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Maria Skłodowska-Curie”. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Wstęp: 10 zł

Dzień Wolnej Sztuki, 22.04. (sobota), godz. 12.00
Najciekawsze i najnowsze prace wideo-artu z kolekcji sztuki CSW. Będzie można dowiedzieć się 
o nich więcej i wziąć udział w dyskusji. Wstęp wolny

Rafał Kapeliński w Kinie Centrum, 22.04. (sobota)
Pokaz filmu „Butterfly Kisses” i spotkanie z reżyserem

Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową: Czy artysta ma duszę? 
O duchowym wymiarze sztuki, 25.04. (wtorek) Debata z udziałem Krzysztofa 
Zanussiego i prof. Wojciecha Kudyby, dr Joanny Bielskiej-Krawczyk i dr Anny Żurawskiej

Z wnętrza, 29.04. (sobota) Pokaz filmu o rodzinie Beksińskich i spotkanie z twórcami

Filmopisanie historii, cz. 7 – warsztaty Więcej informacji na www, wstęp wolny

Repertuar:
Amok, reż. Katarzyna Adamik, Polska, 2017
Odrą dryfuje zmasakrowane ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku dniach zostaje znalezione przez ryba-
ków. Ofiarą okazuje się architekt Mariusz Roszewski, jednak winnych zbrodni nie udaje się odnaleźć 
i sprawa – z braku dowodów – trafia do policyjnego „archiwum X”. Cztery lata później anonimowy 
donos wiąże zabójstwo Roszewskiego z fabułą powieści „Amok” autorstwa Krystiana Bali. 
Bikini Blue, reż. Jarosław Marszewski, Polska, 2017
Anglia, Manchester. Koniec II wojny światowej. Skoro świat oszalał, czemu my nie możemy? Na 
chwilę zapomnieć o tym co było, oderwać się od przytłaczającej rzeczywistości i jak niczym nie-
skrępowani nastolatkowie całować się na plaży? I tak nic nie jest takie, jakie się wydaje. Nie ma 
jednej prawdy, a być może jedynym sposobem na powrót do normalnego życia jest szaleństwo?
Klient, reż. Asghar Farhadi, Iran, 2016
Młode małżeństwo musi nieoczekiwanie opuścić swoje mieszkanie. Wprowadzają się do użyczo-
nego przez znajomego lokalu w centrum Teheranu, nie zdając sobie sprawy, kto był jego poprzed-
nim najemcą. Gdy w nowym mieszkaniu nieznany sprawca napada na kobietę, jej mąż rozpoczyna 
prywatne śledztwo. Film nagrodzony Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny.
Małżeńskie porachunki, reż. Ole Bornedal, Dania, 2017
Ib i Edward mają już dość swoich żon oraz dotychczasowego życia i chętnie zakosztowaliby 
na nowo swobody. Przy kieliszku snują misterny plan, a potem wynajmują płatnego zabójcę,  
który ma im pomóc odzyskać wolność. Przyjaciele nie doceniają jednak swoich żon i nieoczekiwa-
nie to oni muszą zacząć obawiać się o swoje życie.
Porto, reż. Gabe Klinger, Portugalia, 2017
Jake i Mati to dwoje outsiderów mieszkających w portugalskim Porto, między którymi doszło 
kiedyś do intymnego, ale krótkiego kontaktu. Poszukując radosnych i bolesnych wspomnień bo-
haterowie przeżywają zaskakujące spotkanie, podczas którego czas zatrzymał się dla nich na 
jedną noc.
W sieci, reż. Ki-duk Kim, Korea Południowa, 2016
Nam Chul-Woo jest ubogim rybakiem wiodącym proste, ale szczęśliwe życie u boku żony i córki 
na północnym brzegu rzeki, która dzieli obie Koree. Codziennie łowi ryby w pobliżu newralgicz-
nego punktu i straż graniczna zna go już na tyle dobrze, by ufać, że nie przekroczy niewidzialnej 
granicy na wodzie. Pewnego dnia jego sieć wplątuje się w silnik łodzi i Nam nie może nic zrobić, 
by powstrzymać dryfowanie łajby na południe.
Z nurtem życia, reż. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś, Polska, 2017
Przyrodniczy dokument, który jest swoistą podróżą w czasie ukazującą już nieistniejące magiczne 
zakątki rzeki Skawy na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Film stara 
się uchwycić jak najwięcej piękna i różnorodności terenów, które poprzez ingerencję człowieka 
już niedługo znajdą się pod wodą.

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, do 2.04.
Fale – wystawa pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK  
w Toruniu, do 2.04.

Ewa Kuryluk - Człekopejzaż, 7.04 (piątek), godz. 18.00, do 14.05. 
Zespół wczesnych prac na papierze Ewy Kuryluk z lat 1959–1975. Wystawa ma charakter pre-
mierowy – wiele spośród dzieł będzie bowiem można zobaczyć po raz pierwszy w Polsce. Tytuł 
„Człekopejzaż” jest terminem, który Ewa Kuryluk zastosowała w relacji do swoich prac pod koniec 
roku 1967, próbując jak najcelniej określić ukazywaną przez siebie relację człowieka wtopionego 
w naturę. W „Człekopejzażach” człowiek jest bytem organicznym, całkowicie wplecionym w natu-
rę i jej rytmy. Artystka nawiązuje formalne dialogi z historią sztuki, swobodnie dialogując z twór-
czością Klimta, Schielego, Beardsleya, Matisse’a, Picassa, Modiglianiego, Klee… Wyczuwa się 
w tych juweniliach smak erotyzmu, cielesności, która odkrywa samą siebie w relacji do natury, 
historii i kultury.

Sarah Zacharek - Re: Discovery, 7.04 (piątek), godz. 18.00, do 28.05. 
Projekt prezentowany w przestrzeni tzw. archiwum Wozowni – gdyby rozpatrywać go jednowy-
miarowo, byłby multimedialną dokumentacją podróży odbytej przez artystkę. Jego wieloaspek-
towość staje się jednak czytelna, gdy poznajemy powody, jakie kierowały jej działaniami i cel, 
jaki chciała osiągnąć. Poprzez przemierzenie identycznej trasy, jaką 26 lat wcześniej przebył jej 
ojciec, pragnęła poczuć z nim więź, odnaleźć go stojąc w tych samych miejscach, oglądając te 
same kadry, które widział on w swoim aparacie.



Izabela Żółcińska - Skóra. Obiekty, teksty
7.04 (piątek), godz. 18.00, do 28.05. 
Dwugłosowa opowieść o skórze, prowadzona językiem osobistych metafor, ujawniająca się 
poprzez instalacje artystyczne i słowa. Wystawa jest interdyscyplinarną rozmową artystki Iza-
beli Żółcińskiej i piszącej o sztuce Leny Wicherkiewicz, rozpostartą pomiędzy obrazem a skórą. 
Obszar wystawy definiowany przez Izabelę Żółcińską wyznaczają trzy instalacje: „Kombinezon 
ochrony indywidualnej Ebola”, „Powłoka wspólna” oraz „Sowy w mchu”. Z kolei skórna narra-
cja Leny Wicherkiewicz zamyka się introwertycznie - jej teksty to osobisty, wsobny, podskórnie 
pulsujący dialog.

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:
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Ewy Kuryluk „Człekopejzaż” oraz spotkanie z artystką
7.04 (piątek), godz. 18.45. Wstęp wolny
Warsztaty introligatorskie z Oficyną Peryferie, 12.04. (środa), godz. 10.00–20.00
Prowadzący: Michał Chojecki. Płatne, obowiązują zapisy, więcej informacji: info@wozownia.pl
Toruń za pół ceny w Wozowni, 21–23.04. (piątek–niedziela) Wstęp wolny na aktualne wystawy
Dzień Wolnej Sztuki, 22.04. (sobota), godz. 12.00
W czasie akcji Dzień Wolnej Sztuki będzie można dokładnie przyjrzeć się pięciu dziełom prezen-
towanym na aktualnych wystawach. Przy każdym z nich stać będzie wolontariusz, który opowie 
o danej pracy, a także będzie motywował zwiedzających do podjęcia refleksji i nabrania odwagi 
do samodzielnego szukania odpowiedzi na nasuwające się im pytania. Wstęp wolny
Książka do zrobienia: autorsko, typograficznie, poligraficznie – cykl wykładów
27.04. (czwartek), godz. 16.00-20.00
Prelegenci i tematyka wykładów: Michał Büthner-Zawadzki: „Jak ustrzec się błędów przy produk-
cji książki. Tips & hints”
Aleksandra Cieślak: „To, co jest, ma takie samo znaczenie, jak to, czego nie ma. Człowiek w prze-
strzeni książki. Odczuwanie w projektowaniu. O tworzeniu autorskiej książki ilustrowanej”
Robert Oleś: „Książka do zrobienia z mojego punktu widzenia. Opowieść o siłach i zamiarach”
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 8 

Dzieła Annale ZPAP, Toruń 2016/17, 12.04. (śr.), godz. 17.00, do 7.05.
Tegoroczny, konkursowy przegląd twórczości członków Związku Polskich Artystów Plastyków 
okręgu toruńskiego. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone wyniki w postaci ekspozycji wszyst-
kich zgłoszonych dzieł oraz nagród i wyróżnień. Przegląd obejmuje sześć działów. Są nimi: ma-
larstwo; grafika, projektowanie graficzne, design; rzeźba, obiekty, instalacje, makiety; rysunek, 
projekty, koncepcje; fotografia, intermedia, multimedia, performance oraz konserwacja dzieł 
sztuki.
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

Umenie znaczy sztuka, do 18.04.
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 nauczycie-
li są nagrody w jednym z największych światowych konkursów organizowanych przez Galerię 
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, między innymi Zawsze Zielono Zawsze Niebiesko oraz 
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Kolekcja prac umieszczona na wystawie jest zbiorem nagród 
i wyróżnień z poprzednich edycji konkursów, a zdecydowana większość prac pochodzi z Zaklad-
nej Umileckiej Skoly w Martinie, Popradzie oraz Spisskiej Beli.

Wystawa prac uczniów i pedagogów National School Of Art Tsanko 
Lavrenov w Plovdivie, 21.04.-15.05.   

Wystawa przygotowana została przy współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury. Po prezenta-
cji w Warszawie i Wrocławiu także i mieszkańcy Torunia będą mieli okazję podziwiać dokona-
nia młodych bułgarskich artystów, którzy w plovdiwskiej szkole kształcą się na szerokim polu 
specjalizacji, od malarstwa, pisania ikon, przez rzeźbę po grafikę komputerową i projektowanie 
przestrzenne. Obok studentów swoje prace zaprezentują pedagodzy, znani bułgarscy artyści 
m.in. Trayan Dobrev (ikony), Angel Kitipov (malarstwo) czy Kostadin Otonov (plakat).
Galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Wystawa prac dzieci z Gruzji, Armenii I Azerbejdżanu, do 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

Barbizon Wiśniowski - IX Międzynarodowy Plener Malarski, Wiśniowa 
2016, 5.04. (środa), godz. 13.00, do 24.04.
Owoce ubiegłorocznego pleneru malarskiego w dolinie Wisłoka. Specyfikę tego miejsca 
ukształtowały dziedzictwo rodu Mycielskich, tradycje malarskie i muzyczne, a podtrzymuje ją 
i kształtuje pamięć współczesnych i ich działania. Plenery w Wiśniowej, także dzięki Helenie Bal 
(organizatorce pierwszych plenerów w latach 30. XX w.) wpisują się w tradycję miejsc przyciąga-
jących artystów kilku pokoleń; tworzyli tu m.in.: Józef Mehoffer, Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, 
koloryści Jan Cybis i Hanna Rudzka-Cybis, Józef Czapski, tworzą także dziś artyści miejscowi 
i zaproszeni. Inspiracja miejscem zmaterializowały się w formie obrazów-impresji, obrazów-wi-
zji, obrazów-śladów pamięci, obrazów-pytań. Warto stanąć twarzą w twarz z pracami Tadeusza 
Boruty, Grzegorza Wnęka, Stanisława Białogłowicza, Antoniego Nikiela, Jarosława Sankowskie-
go, Mikołaja Pazizina, Mirosławy i Kazimierza Rocheckich, Marty i Davida Javorskich, Katarzyny 
Cwynar, Małgorzaty Drozd-Witek, Łukasza Gila, Doroty Magryś czy Jacka Balickiego, by wymienić 
tylko kilku z 32 twórców biorących udział w plenerze. Katarzyna Kulpińska

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, do 25.04.
Na wystawie zaprezentowane będą prace studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki, specjalności Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Papieru i Skóry. Kopie wykonano pod 
kierunkiem prowadzących w czterech pracowniach: technik malarskich i pozłotniczych, histo-
rycznych technik artystycznych - technika temperowa i olejno-żywiczna (malarstwo włoskie i iko-
ny), kopii malarstwa średniowiecznego oraz kopii miniatury książkowej. Wymienione pracownie 
pozwalają rozwijać i kształtować warsztat malarski przyszłego konserwatora i zarazem kopisty 
w oparciu o technologię i techniki malarskie oraz pozłotnicze. W trakcie ćwiczeń studenci przygo-
towują podobrazia oraz farby temperowe i olejno-żywicznej. Poznają dawny warsztat malarski. 
Uczą się metod komponowania i przenoszenia rysunku oraz wykonują złocenia. 

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.

T

Pinokio
4-6.04. (wtorek-czwartek), godz. 9.30 i 12.00
7.04. (piątek), godz. 9.30
9.04. (niedziela), godz. 12.00
Reżyseria: Paweł Aigner. Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł

Alicja w Krainie Czarów
11-12.04. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00
13.04. (czwartek), godz. 9.30
Reżyseria: Marek Ciunel. Bilety: 18 zł

Strach ma wielkie… zęby
19-20.04. (środa-czwartek), godz. 9.30 i 12.00
Reżyseria: Laura Sonik. Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł

Czerwony Kapturek
23.04. (niedziela), godz. 12.00
25-26.04. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00
Wszyscy znają bajkę o Czerwonym Kapturku, lecz czy wszyscy chcą i lubią ją opowiadać? 
A Reżyseria: Andrzej Zaborski. Bilety 16 zł, w niedzielę 18 zł

Aya znaczy miłość
27-28.04. (czwartek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
30.04. (niedziela), godz. 12.00
Reżyseria: Tomasz Man. Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł

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

Jacek i Placek na tropie księżyca
1.04. (sobota), godz. 19.00 – premiera
2.04. (niedziela), godz. 18.00
8.04. (sobota), godz. 16.00
Dwaj krnąbrni bracia bliźniacy uciekają z domu, by odnaleźć swojego tatę zajętego pilnowa-
niem księżyca. Ruszają w pełną przygód podróż, podczas której będą musieli stawić czoło 
różnym przeciwnościom losu. Historia oparta jest na motywach powieści „O dwóch takich, 
co ukradli księżyc” oraz piosenkach Lady Pank. Bilety: 25 zł dziecko, 30 zł dorosły (premie-
ra); 20 zł dziecko, 25 zł dorosły; 18 zł grupy szkolne

Kuba Blokesz – recital, 9.04. (niedziela), godz. 19.00
Kuba Blokesz - laureat kilkunastu festiwali piosenki (m.in. Studencki Festiwal Piosenki, Pa-
miętajmy o Osieckiej, Spotkania Zamkowe). Komponuje muzykę do wierszy, jest tłumaczem 
piosenek, a także autorem tekstów. Najczęściej występuje z gitarą. Recital to opowieść 
o człowieku, strachu, pięknie, szaleństwie. Opowieść pisana piórem poetów ukraińskich 
(m. in. Jurij Andruchowycz), czeskich (m. in. Jaromir Nohavica) i polskich (m. in. Edward 
Stachura), a wreszcie pisana przez artystę na żywo, przed widzem, tu i teraz. Bilety: 25 zł

Gatunek żeński, 11.04. (wtorek), godz. 19.00 Bilety: 30 zł,  25 zł ulgowy

Kino w Teatrze, 20.04. (czwartek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Afrykańska Przygoda 22.04. (sobota), godz. 10.30 i 12.00
Bilety: 14 zł dziecko, 20 zł dorosły, 15 zł kolejny bilet dla opiekuna 

Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany
22-23.04. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Musicodrama 3 – musical kieszonkowy
27.04. (czwartek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł,  25 zł ulgowy

Machaivelli, 29-30.04. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł,  25 zł ulgowy

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

Spowiedź Divy 2.04. (niedziela), godz. 18.30
Ileż kolorów może mieć życiorys operowej Divy. Ileż odcieni smutku i szczęścia. Ileż wzlo-
tów i upadków. Scenariusz, teksty piosenek i reżyseria: Jacek Pietruski, muzyka: Krzysztof 
Zaremba, obsada: Grażyna Rutkowska-Kusa, Anna Katarzyna Chudek, Dominika Miękus, 
Krzysztof Zaremba
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

T

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

Duża Scena
Kwartet
1-2.04. (sobota-niedziela), godz. 18.00
Reż. Edward Wojtaszek. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Noc w Kosmosie
6-9.04. (czwartek-niedziela), godz. 19.00 
Reż. Łukasz Czuj. Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Dwanaście miesięcy
27-28.04. (czwartek-piątek), godz. 9.00, 12.00 
29.04. (sobota), godz. 16.00 
Reż. Bartosz Zaczykiewicz. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena Na Zapleczu
Cyber Cyrano
1-2.04. (sobota-niedziela), godz. 19.00
4.04. (wtorek), godz. 11.00
5.04. (środa), godz. 11.00, 13.00
Reż. Ula Kijak. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Reykjavik’74
11-12.04. (wtorek-środa), godz. 19.00
18.04. (wtorek), godz. 19.00
Reż. Katarzyna Kalwat. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Foyer
Między nami
25.04. (wtorek), godz. 19.00
30.04. (niedziela), godz. 19.00
Reż. Grzegorz Wiśniewski. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Wydarzenia dodatkowe:
 Czytanie. Poezja: Transmisja Poetycka + 10.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Czas, kiedy członkowie Grupy Literackiej Piekary 24 mogą dać coś od siebie innym. Teksty w interpretacji: 
aktorów Teatru im. Wilama Horzycy (Matylda Podfilipska, Łukasz Ignasiński), Grupy Piekary 24 (Klaudia 
Bryła, Barbara Linsztet, Mariusz Słonina, Mateusz Łapiński). Muzyka na żywo: Jacek Wieczorkowski (per-
kusja), Grzegorz Bartkiewicz (bas). Miejsce: kawiarnia Wejściówka

Występ gościnny: Jakub Przebindowski - Lunch o północy
22.04. (sobota), godz. 17.30 i 20.15
Występują: Joanna Kurowska, Piotr Gąsowski, Paweł Królikowski i Anna Oberc. W 16. rocznicę ślubu Ro-
man zaprasza do swojego jeszcze niewykończonego domu poznaną przez internetowy portal parę, by 
urządzić wspólne, frywolne party. Tajemnicze spotkanie ma być niespodzianką i prezentem dla jego żony 
Barbary. Nieoczekiwany zwrot akcji sprawia, że do ich nowego lokum trafiają niewłaściwi ludzie. Organi-
zator: Impresariat ADS – Adam Staśkiewicz. Bilety: I miejsca 80-110 zł, II miejsca 70 zł, III miejsca 50 zł

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

Wschód i zachód słonia
2.04. (niedziela), godz. 12.00 i 16.00
Bilety 16 zł, w niedzielę 18 zł

Brzdęk i dźwięk
2.04. (niedziela), godz. 14.30
7.04. (piątek), godz. 12.00
9.04. (niedziela), godz. 14.30
18.04. (wtorek), godz. 9.30 i 12.00
21.04. (piątek), godz. 9.30
Bilety 16 zł, w niedzielę 18 zł

TEATRY



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

Toruń Miasto Zabytków: Katarzyna Kluczwajd - 110-lecie stałego 
kinematografu w Toruniu
W 2017 roku przypada 110. rocznica uruchomienia w Toruniu pierwszego stałego teatru świetlnego 
(1907-2017), co stanowi okazję do przypomnienia wybranych wątków z dziejów tej formy kultury popu-
larnej w wydaniu miejscowym. Poświęcimy im kolejne dwa spotkania:
6.04. (czwartek), godz. 18.00 Max Müller – potentat branży kinowo-filmowej
Max Müller był przybyszem, który osiadł w Toruniu, później w Grudziądzu zaledwie na kilka lat. Musiał 
być sprawnym przedsiębiorcą, skoro w krótkim czasie stworzył kinowe konsorcjum Vereinigte Müller’s 
Lichtspiele, obejmujące kilka placówek. W 1913 roku te „najznakomitsze teatry na miejscu” oferowały 
około 600 miejsc. Müller parał się także filmową produkcją, był operatorem. Trwale zapisał się w historii 
sztuki filmowej Torunia i dziejach kina jako autor najstarszych obrazów miejscowej produkcji: dokumen-
tu „Der Thorner Kornblumentag 1911” (1911, „Dzień Bławatka w Toruniu”) i fabuły pt. „Noc duchów” 
(1919).
25.04. (wtorek), godz. 18.00 Kinematografy na przedmieściach
Poznamy historie dotyczące przybytków X Muzy w rejonie Wilhelmstadt, na Bydgoskim Przedmieściu, 
w Podgórzu. Stałych teatrów świetlnych nie było na Starym Mieście, obfitowało w nie Nowe Miasto. 
Wilhelmstadt miało swój Metropol Lichtspiele w dawnej... ujeżdżalni Maxa Palma, a wczasach II Rze-
czypospolitej – kinoteatr Mars (późniejszy Grunwald) nieopodal. Była to jedyna w Toruniu placówka wy-
budowana od podstaw na użytek kina. Na Bydgoskim pierwsze kino stałe powstało w 1911 roku, przy ul. 
Mickiewicza 62 i przetrwało zaledwie kilka miesięcy. Po powrocie Torunia do Macierzy kinowe zagłębie 
Bydgoskiego stanowiły dwa przybytki przy tej samej ulicy, pod nr (ob.) 110 i 77, niemal naprzeciwko 
siebie, a do tego przez czas jakiś pod tą samą nazwą: Palace.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi, 10.04. (pon.), godz. 9.50
Spotkanie autorskie z pomysłodawcami i realizatorami projektu. Adam Bojar, na co dzień pracujący 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu, zakładał nagranie 
we współpracy z wychowankami i kadrą pedagogiczną internatu audiobooka. Przygotowany został on 
w oparciu o książkę „Cztery strony czasu” Iwony Chmielewskiej - uznanej na świecie i utytułowanej au-
torki i ilustratorki książek dla dzieci i dorosłych z naszego miasta. Dzięki nagraniu wykonanym w pro-
fesjonalnym studiu projekt zyskał wszelkie znamiona profesjonalnego wydawnictwa. Ponadto projekt 
zakładał również opracowanie i wykonanie okładki oraz promocję i upowszechnienie finalnego produk-
tu, by trafił bezpłatnie w ręce indywidualnych odbiorców za pośrednictwem bibliotek, w których zbiory 
zostanie włączony oraz witryny internetowej internatu http://www.internatsosw.dbv.pl do możliwie jak 
najszerszego grona odbiorców, nie tylko wśród społeczności lokalnej oraz miejscowości ościennych.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Bądź eko z biblioteką każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 16.30
Zajęcia w ramach projektu Ekołatka. Pokażemy, jak twórczo wykorzystać surowce wtórne i jak segre-
gować odpady. Tytuł kwietniowego spotkania: Kaczka-sprzątaczka – wiosenne porządki ze szmacianą 
maskotką. Zapraszamy dzieci w wieku 4-10 lat.

Filia nr 4, ul. Poznańska 52
Podgórz Sprzed Lat: Katarzyna Kluczwajd - Jak Toruń o Podgórz zabiegał
3.04. (poniedziałek), godz. 16.30
Nowy cykl spotkań ma dwojakie cele: popularyzację wiedzy na temat tego miasta, przyłączonego do 
Torunia w 1938 r. oraz pozyskiwanie informacji o Podgórzu i podgórzanach od nich samych i od torunian 
z podgórskim rodowodem (stare fotografie, wspomnienia, wywiady). Pierwsza prezentacja poświęcona 
będzie staraniom Torunia o Podgórz, które trwały od 1907 roku, a sfinalizowane zostały w roku 1938. 
Wspomnieniu dawnych wsi, które wchłonęło miasto Podgórz zanim zostało przyłączone do Torunia, 
towarzyszyć będzie przegląd obszernego materiału ilustracyjnego, pozyskanego m.in. od torunian. 
Opowiemy też o politycznych uwarunkowaniach i oporze podgórzan przed aneksją, o Prawym Mieście 
i Lewym Mieście, poezji agitacyjnej i podgórskich bajkach.
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BIBLIOTEKI Filia nr 6, ul. Lelewela 3
Kiermasz na Lelewela, 3-7.04. (poniedziałek-piątek)
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na czytelników czekać bę-
dzie ok. 1000 książek. Wśród nich spory wybór popularnych powieści. Będą także ency-
klopedie, poradniki, słowniki i leksykony, np. Encyklopedia zdrowia, Słownik poprawnej 
polszczyzny PWN, Wielka księga pasjansów. Ceny od 1 zł. Kiermasz czynny w godz. otwarcia 
biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek od 12.00 do 18.00, w środę od 11.00 do 15.00, 
w piątek od 8.30 do 16.00.

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
Klub Miłośników Gier Planszowych każdy ostatni czw. miesiąca, godz. 17.00 
Jeśli lubisz spędzać popołudnia nad planszą i kochasz rywalizację, zapraszamy. Nie ma 
ograniczeń wiekowych. Gramy godzinę. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Filia nr 12, ul. Fałata 35
KsiążkoCZYTAjnia wtorki co dwa tygodnie, godz. 16.30 
Głośno czytamy, razem słuchamy. Cykl spotkań dla najmłodszych czytelników (nawet jeśli 
nie potrafią jeszcze czytać) z opiekunami. Czytamy książki autorów dobrze znanych i tych 
mniej popularnych (ale ciekawych). Udział bezpłatny. Zapisy: 56 652-09-80.

Klub Kreatywnych „Katarzynki”
6.04. (czwartek), godz. 16.30 palmy wielkanocne
Potrzebne materiały: baza do palmy (np. drewniany patyk), różnokolorowa krepa, klej, sznu-
rek, nożyczki, inne elementy ozdobne.
20.04. (czwartek), godz. 16.30 kwiatki na szydełku
Kwiatki mogą służyć jako ozdoby do ubrań, elementy biżuterii, do komunijnego wianka. 
Potrzebne materiały: szydełko, kordonek lub włóczka w wybranych kolorach. 
Zajęcia bezpłatne.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35 - pawilon Rubin
Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych
1.04. (sobota), godz. 11.00-14.00
Masz dużo gier planszowych i karcianych, i przynajmniej niektórych chciałbyś się pozbyć? 
Będzie okazja, żeby to zrobić. Udział w kiermaszu jest bezpłatny, zarówno dla kupujących, 
jak i dla sprzedających. Kupujący negocjuje cenę upatrzonej gry bezpośrednio ze sprzeda-
jącym i płaci mu umówioną kwotę. Sprzedających obowiązuje rezerwacja: 
m.pitulski@ksiaznica.torun.pl. Liczba miejsc dla ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Dyskusyjny Klub Książki 10.04. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką „Ofiara Palikseny” Marty Guzowskiej. Prowadzenie Magdalena Go-
gulska-Dębska.

Książkowy zawrót głowy 24.04. (poniedziałek), godz. 10.00
Nowości zaprezentuje Katarzyna Kowalska.

Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a szczyt twórczości to 
tworzenie siebie (Leopold Staff) do 28.04.
Wystawa prezentuje twórczość osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. z wa-
dami wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, w kontekście budo-
wania 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, do 20.04.
Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962) był lekarzem legionowym i uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej. 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 międzywojennego (od 15 maja 1936). Funkcję 
premiera pełnił aż do września 1939 r., kiedy po internowaniu na terenie Rumunii złożył 
dymisję na ręce nowego Prezydenta RP - Władysława Raczkiewicza. Po wojnie zamieszkał 
w Londynie i tu pozostał aż do swej śmierci.
Wystawa prezentuje pamiątki po ostatnim premierze II Rzeczypospolitej. Przybliżają one życie 
osobiste, działalność zawodową oraz wojskową i polityczną, a na koniec twórczość literacką 
Składkowskiego. Organizator: Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 

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

Carrie Pilby, premiera: 7.04. komedia, USA 2017
reżyseria: Susan Johnson, występują: Bel Powley, Vanessa Bayer
Carrie Pilby to 19-letnia nowojorka i świeżo upieczona absolwentka Harvardu. Młoda dziewczyna 
obarczona niezwykłą inteligencją, niezłomną moralnością i poczuciem wyższości ma wrażenie,  
że jest ostatnią normalną osobą żyjącą w świecie napędzanym przez seks i hipokryzję. W rezultacie 
daje się poznać jako alienatka pozbawiona przyjaciół, bez szansy na randkę czy znalezienie pracy. 
Za radą terapeuty Carrie przygotowuje listę 6 celów do zrealizowania przed nowym rokiem. Wbrew 
sile niezłomnego charakteru i przekonaniu o własnych racjach, dziewczyna ulega stopniowej 
zmianie, przystosowując się do świata, którym gardziła, z przekonaniem, że nigdy nie zechce być  
jego częścią.  

Szybcy i Wściekli 8, premiera: 21.04.
akcja, Francja, Japonia, Kanada, USA, Wielka Brytania, Samoa 2017
reżyseria: F. Gary Gray, występują: Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Ludacris 
Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Letty przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która 
ponownie wciąga mężczyznę w świat zbrodni.

Dzieciak Rządzi, premiera: 21.04. animacja, komedia USA 2017
reżyseria: Tom McGrath, występują: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow 
Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje 
sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen dzie-
ciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim postana-
wia odzyskać utraconą pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który może zmienić równowagę 
sił na świecie. Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale 
muszą zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek na świecie 
i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie jest w stanie pokonać.

Unforgettable, premiera: 21.04. thriller, USA 2017
reżyseria: Denise Di Novi, występują: Katherine Heigl, Rosario Dawson  
Rozwiedziona kobieta postanawia zmienić w piekło życie nowej wybranki swojego byłego męża. 

Uciekaj! premiera: 28.04. horror, USA  2017
reżyseria: Jordan Peele, występują: Daniel Kaluuya, Allison Williams
Młody Afroamerykanin wiąże się z białoskórą Amerykanką. Oboje postanawiają spędzić kilka dni 
w rodzinnej posiadłości dziewczyny.

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

KINA

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

Symfonia fantastyczna, 7.04. (piątek), godz. 19.00
Eugen Indjic (fortepian), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy

Symfonika Familijna – Historia orkiestry, 9.04. (niedz.), godz. 12.00
Prześledzimy historię orkiestry symfonicznej. Będziemy dokonywać podróży w czasie i po-
znawać jak muzyka, orkiestra i kultura zmieniały się na przestrzeni wieków. Cykl ma na celu 
przybliżenie muzyki symfonicznej szerokiemu gronu słuchaczy. Całe rodziny będą się świet-
nie bawić poznając różnych kompozytorów i ich najbardziej popularne utwory. Wykonawcy: 
Mariusz Smolij (dyrygent, prowadzenie), Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W programie:  
J.S. Bach, J. Haydn, H. Berlioz, J. Strauss, E. Chabrier, A. Copland, J. Williams. Bilety: 15 zł/ 20 zł
Bilety: 20 zł dorosły, 15 zł dziecko. Miejsce: Aula UMK

TOS

Dire Straits Symfonicznie, 22.04. (sobota), godz. 18.00
Kuba Badach (wokal), Marek Napiórkowski (gitara), Krzysztof Herdzin (dyrygent), Toruńska Orkie-
stra Symfoniczna   
Piosenki legendarnego brytyjskiego zespołu zyskały nowe, bijące energią brzmienie. To projekt gdzie 
dwa, pozornie odległe światy - muzyki rockowej i symfonicznej - spotykają się. „Money for Nothing”, 
„Sultans of Swing” „Walk of life”, „Brothers in Arms”, „Your latest trick”, „Private Investigations” - to 
tylko niektóre, doskonale znane utwory, które można usłyszeć podczas koncertów. Zaaranżowane 
z rozmachem przez Krzysztofa Herdzina zyskują nowy wymiar. Bilety: 85, 105, 125 zł

Niemieccy klasycy romantyzmu, 28.04. (piątek), godz. 19.00
W programie: Brahms, Bruch, Weber. Wystąpią: Krzysztof Jakowicz (skrzypce), Marek Pijarowski 
(dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

 Czas dla Nas: Gdzie jest księżyc kiedy śpi - spotkanie z muzyką filmów 
i bajek, 29.04. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami. Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

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

Mapy koloru. Wystawa prac Ewy Raczyńskiej-Mąkowskiej, do 17.04.
Ewa Raczyńska-Mąkowska - urodzona w Toruniu, rocznik 63. Absolwentka Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK i Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej. Mieszka w Bydgoszczy. Przez wiele 
lat pracowała w służbach konserwatorskich, a w latach 1991-1999 była Miejskim Konserwato-
rem Zabytków w Bydgoszczy; następnie prowadziła przez ponad 15 lat własne biuro projekto-
we 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. Szczególnie bliskie 
są jej zagadnienia związane z rewitalizacją dzielnic zdegradowanych. Działa w kilku stowarzy-
szeniach zawodowych. Prace Raczyńskiej to, jak podkreśla sama autorka, pośpieszny zapis jej 
emocji wyrażany intensywnością koloru i malarskiego gestu. Prezentowana seria prac zatytu-
łowana Mapy koloru powstała w latach 2015-2016.

Wisła w ikonografii: Toruń i okolice w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu, 21-30.04.
Wystawa w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Wisła – Królowa polskich rzek. 
Przez wiele stuleci główny szlak handlowy, przy którym rozkwitały najważniejsze ośrodki kul-
turalne ówczesnych ziem polskich. Rzeka piękna, malownicza, ale i groźna, nieprzewidywalna. 
Muza artystów. Natchnienie historiografów. Stały punkt odniesienia na mapie polskiej i euro-
pejskiej żeglugi śródlądowej. Tak wiele oblicz jednej rzeki – wizualny kalejdoskop kształtów 
natury i postaci z polskich legend, ikonograficzny krajobraz pozornie zwykłej rzeki. Zaprasza-
my do obejrzenia wystawy, na której zaprezentowane zostaną nadwiślańskie pejzaże Torunia 
i jego okolic, urokliwe landszafty z wodą i sceny rodzajowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Toruniu.

Architektura ceglana na pobrzeżu Bałtyku, 20.04-15.05.
Piękno architektury ceglanej, licznie reprezentowanej na terenie pobrzeża Morza Bałtyckiego, 
niejednokrotnie jeszcze średniowiecznej, zachwyca po dzień dzisiejszy. Ten budulec, pierwot-
nie kojarzony z reprezentacyjnością wyższych sfer, m.in. z uwagi na kolor czerwony, uznany 
został za materiał ekskluzywny o szczególnym znaczeniu dla władców. Ekspozycja prezentuje 
wyniki badań naukowych nad znaczeniem kolorytu cegły oraz jej użycia. Ekspozycja przygoto-
wana przez Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen z Bonn. 

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

3 x sztuka - grafika, rysunek, malarstwo, do 8.04.
Autorami prac są uzdolnieni uczniowie IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu, Kamil 
Urban oraz Bartłomiej  Woźniak. Wystawa jest odbiciem zainteresowania autorów grafiką, 
rysunkiem i malarstwem.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, 
w soboty w godz. 10.00-15.00



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

Jazzpospolita, 6.04. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 30 zł, w dniu koncertu 40 zł 

Sorry Boys - Roma Tour, 9.04. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 40 zł, w dniu koncertu 50 zł

Pablopavo i Ludziki, 20.04. (czwartek), godz. 20.00
Bilety:  40 zł, w dniu koncertu 50 zł

Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla, 23.04. (niedziela), godz. 19.00 
Bilety: 30 zł I pula, 35 zł II pula, 40 zł III pula

Demakijaż, czyli bójcie się nas Panowie, 26.04. (środa), godz. 19.00
Komedia odpowiada na nurtujące wszystkich pytania odwiecznej wojny płci. Bilety: 30 zł 
Bilety: w dniu spektaklu przy wejściu 30 zł

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

Cocart Afterparty Avtomat + DJ Grań VJ Visual Family Collective, 1.04. 
(sob.) Wstęp: 10 zł/5 zł (bilet/karnet CoCArt)

WSRH w NRD, Afterparty w. Dj, 7.04. (piątek)
Bilety: 30 zł www.ticketos.pl, Empik, Klub NRD, 35 zł w dniu koncertu

NRD x Not Store : Kamp (dj set), 8.04. (sobota) Wstęp: 10 zł

Jinjer, Mass Insanity, 12.04. (środa), godz. 19.30
Jinjer to ukraiński zespół łączący progresywny metalcore, groove metal z elementami funku, reg-
gae i jazzu (choć na ostatniej płycie słuchać mocny skręt w stronę death metalu). Głównym ele-
mentem rozpoznawalnym Jijner jest bardzo silny wokal Tatiany Shamaiyuk. W 2013 roku zespól 
został uznany za najlepszy zespół metalowy na Ukrainie. Mass Insanity - oldschool death metal 
z Chojnic. Bilety : 30 zł, 35 zł w dniu koncertu

Friday i’m in Love (in NRD!), 14.04. (piątek) Lista FB wstęp wolny, pozostali: 10 zł

Level 12 w. Duss, SB, Tomcat, JaSzczur Projekt (live)
15.04. (sobota), godz. 21.00 Wstęp: 10 zł

Commercial Break, 16.04. (niedziela) Lista FB wstęp wolny, pozostali: 10 zł

Lany poniedziałek, lana wóda! Rany Julek!
17.04. (poniedziałek) Lista FB wstęp wolny, pozostali: 10 zł

Deys, Kartky, Emes Miligan, 20.04. (czw.), godz. 21.00 Bilety: 25/30 zł

Festiwal NADA 2: Xiu Xiu, 21.04. (piątek), godz. 20.00
Fenomenalny amerykański zespół wystąpił już w Polsce na OFF Festiwal, gdzie zagrali muzykę 
z Twin Peaks. Poza starszymi kompozycjami usłyszymy przede wszystkim materiał z ich nowego 
albumu „Forget”. Mroczny, momentami wręcz ekstremalny wizerunek zespołu oraz oryginalne 
podejście do konstruowania utworów (znajdziemy tu choćby post-punk, avant-pop, elektronikę 
czy noise) sprawił, że zespół stał się rozpoznawalny na całym świecie, jednocześnie cały czas 
trzymając się konsekwentnie na uboczu i podążając własną ścieżką. Bilety: 30/40 zł

We Love Beats Dillacius Release Party, 22.04. (sobota)
Festiwal NADA 3: Mitch & Mitch & Kassin, 23.04. (niedz.), godz. 20.00
Mitch & Mitch po 15 latach grania mają na koncie ponad 5 płyt długogrających nagranych w du-
ecie, kwintecie, oktecie, nonecie, tentecie, a nawet jako orkiestra i chór. Współpracowali z tuzami 
scen krajowych i zagranicznych. Po szalonym roku spędzonym w trasie ze Zbigniewem Wodec-
kim, kolejnym wyzwaniem była podróż do jednej z podświadomych ojczyzn zespołu – Brazylii.  
Po powrocie z Brazylii powstał album „Visitantes Nordestinos”. Bilety: 25/35 zł

Koncert: Pchełki + The Pau, 27.04. (czwartek)
Dancehall Nice Again, 29-30.04. (sobota-niedziela) Wstęp: 10 zł

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

U

KLUBY Red Hot Chili Peppers night, 1.04. (sobota), godz. 21.00
Odtworzymy klimat z najlepszych koncertów RHCP. Głównym składnikiem imprezy będą Red Hot 
Chili Peppers, ale podczas całonocnej zabawy nie zabraknie utworów innych kapel. DJ Surprise 
(Gdańsk), VJ Studio Manilov. Wejście: do 24.00 10 zł, później 15 zł

Koncert Hańba i Liars & Sinners, 7.04. (piątek), godz. 20.00
Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa Hańba jest muzyczno-literacką fikcją udowadniającą, że punk 
rock nie powstał na Wyspach Brytyjskich w hałaśliwych latach 70., lecz stworzono go w burzliwych 
czasach II Rzeczypospolitej, które były nie tylko rozkwitem kultury, sztuki i techniki, ale również 
okresem niszczenia demokracji, autorytarnych rządów Sanacji i jej imperialistycznych zapędów. 
Czterech krakowskich muzyków przy pomocy podwórkowego instrumentarium (banjo, bęben, 
akordeon, tuba) oraz wsparciu międzywojennych poetów (Tuwima, Brzechwy, Broniewskiego) 
wciela się w wykreowane postacie i łączy muzyczne inspiracje (punkowe, folkowe, klezmerskie), 
aby stworzyć własną opowieść o tym najbardziej „literackim” okresie w historii Polski.
Liars & Sinners - Uniwersalny przekaz nierzadko autobiograficznych tekstów i kameralne, czasem 
surowe brzmienia. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

Sala Prób Toruń miniFEST#1, 8.04. (sobota), godz. 19.30
Zagrają: Warflame, Bladysolo, Idee Śpią Wściekle, Rusty Mind, Nova96, Struna X. Wstęp wolny

Koncert Mesajah, 21.04. (piątek)
Mesajah, a właściwie Manuel Rengifo Diaz - wokalista, autor tekstów, producent i kompozytor. 
Dobrze znany jako frontman i współzałożyciel zespołu Natural Dread Killaz, z którym w 2003 roku 
rozpoczął swoją przygodę z muzyką. W 2008 roku zdecydował się na rozpoczęcie równoległej solo-
wej kariery. Twórczość prezentowana przez Mesajah nazywana jest przez krytyków nietuzinkową. 
Posiada on bowiem wyjątkową zdolność do wychodzenia poza ramy gatunków, czerpania z kwinte-
sencji przeróżnych form, a także do nadawania swoim utworom potężnej mocy.

Bedoes, 22.04. (sobota), godz. 20.00
„Aby śmierć miała znaczenie” to długogrający, legalny debiut Bedoesa. Bedoesowi towarzyszyć 
będzie Lanek, natomiast za drugi mikrofon chwyci White z 2115 Gang’u. 

Kosmos 4 - Kosmos jest dla wszystkich! 
28.04. (piątek), godz. 22.00-5.00 Otwarta impreza techno. Wstęp wolny

Żywiołak - koncert, 29.04. (sobota), godz. 21.00
Od roku 2005 konsekwentnie pracuje ukazując światu nowe, absolutnie świeże spojrzenie na 
spuściznę słowiańskiej muzyki ludowej. To za sprawą tej piątki pasjonatów dowiedzieliśmy się 
o „polskim neofolku”. Czerpiąc z takich zespołów jak Hedningarna czy Hoven Droven zapodaje 
nam Żywiołak podróż szlakami przedchrześcijańskiej zachodniej i wschodniej Europy. Jako pierw-
szy odkurzył temat mało znanej słowiańskiej mitologii, przyczynił się do zainteresowania kulturą 
rodzimą, jakie ma obecnie w Polsce miejsce. Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

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

Wspólne tradycyjne muzykowanie, 3, 24.04. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00
Zaprasza grupa n obrotów. Wstęp wolny
Milongi czyli wieczory z tangiem, 1, 22.04. (soboty), godz. 20.30-24.00 Wstęp: 10 zł

Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Tryptyk
6.04. (czwartek), godz. 18.00 Wstęp wolny

Czytanie poezji: Transmisja Poetycka +, 10.04. (pon.), godz. 19.00
Utwory Grupy Literackiej Piekary 24 przy akompaniamencie Jacka Wieczorkowskiego (perkusja) 
i Grzegorza Bartkiewicza (bas). Wstęp: bezpłatne wejściówki do odbioru od 3.04. w BOW w Teatrze 
lub w kawiarni

Wędrujący krąg, 11.04. (wtorek), godz. 17.30
Spotkanie w ramach kampanii  „Odwaga jest zaraźliwa”. Wstęp wolny

3. Toruńskie śpiewanki turystyczne, 19.04. (środa), godz. 19.30 
Wieczór z gitarą

Toruń za pół ceny, 21-23.04. (piątek-niedziela)
Taneczne urodziny Grupy Bez Nazwy, 26.04. (środa), godz. 21.00
Wstęp wolny

Potańcówka, 29.04. (sobota), godz. 20.00
Organizator: grupa n obrotów. Wstęp wolny

TiR - Teatr i Rodzina, 30.04. (niedziela), godz. 19.00-20.30
Przy okazji spektaklu „Między nami”. Szczegółowe informacje w BOW Teatru oraz w kawiarni

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters:   Wielkanoc na Filıpinach - Dariusz Metel
11.04. (wtorek), godz. 19.00

odległych miejsc w niewielkich grupach, podróżowania na dwóch kółkach napędzanych czy to 
siłą mięśni ludzkich czy mechanicznie oraz zaprezentują nowe trendy w turystyce miejskiej. 
O tych i innych aspektach podróżowania opowiadać będą specjaliści w dziedzinie turystyki: 
pracownicy toruńskich wyższych uczelni kształcących na kierunkach związanych z turystyką i re-
kreacją, a jednocześnie czynni podróżnicy oraz przedstawiciele  miejscowych tour operatorów. 
Spotkanie poprowadzi dr Wiesława Gierańczyk – Przewodnicząca Oddziału Toruńskiego PTG. 
Miejsce: Budynek Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala 104 - Audytorium im. R. Galona
Wstęp wolny

KULTURHAUZ, ul. Poniatowskiego 5/2
www.kulturhauz.com

Otwarte Wtorki w KHZ. Przyjdź, zapytaj, zaproponuj!
4,11, 18, 25.04. (wtorek), godz. 12.00-17.00

Weganokracja IV, czyli wegański kiermasz, 8.04. (sobota), od godz. 
12.00 Jedzenie, kosmetyki, rękodzieło. Wstęp wolny

Koncert: Félicie Bazelaire plays „Grounds” 8.04. (sobota), godz. 21.00 
Kontrabas solo. Wstęp: 10 zł

Wykład: Sztuka użytkowa i użyteczna, 11.04. (wtorek), godz. 18.00
Polskie wzornictwo w pierwszych latach po wojnie oraz projektowanie w duchu doktryny socreali-
stycznej. Historia polskiego wzornictwa. Spotkanie #5. Prowadzenie: Marta Kołacz. Wstęp wolny

Koncert: Bachorze + Paweł Szpura, 24.04. (poniedziałek), godz. 20.30
Wstęp: 10 zł

Koncert: Nagrobki, 25.04. (wtorek), godz. 20.30 Wstęp: 10 zł

Koncert: Rosa Vertov / Vegetable Kingdom, 30.04. (niedz.), godz. 20.30
Wstęp: 10 zł

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW  
SZTUKI I KULTURY
PRZY KATEDRZE HISTORII SZTUKI I KULTURY UMK 

Tańcz, dopóki możesz… celebracja życia: obrzędy oraz rytuały w sztuce 
i kulturze, 6-7.04.
III ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja. Świat jest pełen rytuałów. Był i nadal jest prze-
sycony obrzędowością, gdzie znaczeniowość głęboko w nas zakorzeniona miesza się z zapo-
mnieniem genezy tego, co nas otacza. Został widoczny tylko cel, który ma odsunąć w czasie to, 
co nieuniknione, a pozostawić nas w strefie istnienia – jego celebracji. Zagadnienia dotyczące 
życia – obrzędów i rytuałów – stały się trwałymi tematami, które znalazły swoje odzwierciedlenie 
w sztuce, literaturze, filozofii, ale też w innych dziedzinach nauk humanistycznych. Chcielibyśmy 
przyjrzeć się tym motywom z różnych perspektyw – zapoznać się z wierzeniami, poglądami, spo-
sobem myślenia, z których dane postawy mogły wynikać i spojrzeć nań w kontekście perspektywy 
młodych badaczy. Szczegóły: www.facebook.com/KNHSiK.UMK oraz stronie wydarzenia: https://
web.facebook.com/events/407939872876380/. Miejsce: Collegium Humanisticum

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Warsztaty tańców tradycyjnych, 29.04. (sobota), godz. 10.00
Warsztaty skierowane są zarówno do początkujących tancerzy jak i osób, które rozpoczęły już 
swoją przygodę z tańcem, a chciałyby wzbogacić swoje umiejętności taneczne. W ramach warsz-
tatów przewidziane są: prezentacje tańca, ćwiczenia postawy i trzymania w parze, wypracowanie 
komfortu długotrwałego tańczenia, kroki podstawowe oraz zaawansowane, praktyka poruszania 
się po parkiecie, dobrego prowadzenia i podążania. Warsztaty są płatne i obowiązują na nie 
zapisy. Szczegóły i aktualności na stronie wydarzenia. Miejsce podane zostanie po dokonaniu 
zapisów

Potańc w kiwi cieniu, 29.04. (sobota), godz. 20.00
Tradycyjna potańcówka z repertuarem muzycznym wywodzącym się z polskiego nurtu „in crudo” 
oraz francuskiego balfolku. W repertuarze wieczoru znajdą się tradycyjne tańce polskie, szwedz-
kie, francuskie, portugalskie, węgierskie, w parach, setach, kole i korowodzie. W trakcie potańcu 
przewidziany jest koncert muzyki na żywo do tańca oraz poprowadzone będą zabawy taneczne. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca przewidziane są występy taneczne oraz konkurs tańca.
Wstęp na potańcówkę dowolny, dobrowolny.
Przed potańcówką (godz. 19.00) poprowadzony zostanie godzinny instruktaż taneczny dla nie-
wtajemniczonych oraz wszystkich zainteresowanych tańcami pojawiającymi się na potańców-
kach. Na spotkaniu przedstawiane są proste tańce krok po kroku z podstawowymi wskazówkami 
technicznymi oraz nauka basowania i bębnienia do tańca. Wstęp na instruktaż 10zł.

UMK, UMT, TNT, www.festiwal.torun.pl, tel. 56 611-49-32

17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 21-25.04. (piątek-wtorek)
Temat wiodący: Rzeka Wisła. Celem postawionym sobie przez organizatorów jest popularyzacja na-
uki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko 
pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezen-
tują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. W ciągu 
czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Od kuchni 
poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych 
i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie na-
ukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego. W programie ok 140 
imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów.
Centrum Festiwalowe: Dwór Artusa. 10.04. – rozdawanie wejściówek. 
Zapisy na wydarzenia, które tego wymagają – od 10.04.

URZĄD MIASTA TORUNIA, RADIO ZET GOLD 
www.torunzapolceny.pl

Toruń za pół ceny, 21-23.04. (piątek-niedziela)
Do udziału w przedsięwzięciu tradycyjnie zapraszamy hotele, restauracje, kawiarnie, kluby, insty-
tucje kulturalne oraz sportowe, sklepy, które w weekend obniżą ceny poszczególnych produktów 
i usług o 50%. Miejsca, które wezmą udział w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami, 
tak aby turyści oraz mieszkańcy Torunia nie mieli wątpliwości, których lokali/instytucji dotyczy 
zniżka. Listy uczestników akcji z ofertą publikowane będą m.in. na stronie akcji oraz na profilu 
akcji na Facebooku. 

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

Inauguracja VII Festiwalu Cichej Muzyki, 30.04. (niedz.), godz. 17.00
Repertuar: Giovanni Battista Pergolesi „Stabat Mater”, muzyka barokowa na instrumentach hi-
storycznych. Wykonawcy: Julita Mirosławska - sopran, Karol Bartosiński - kontratenor, zespół mu-
zyki dawnej. Słowo: Jakub Burzyński. Giovanni Battista Pergolesi żył tylko 26 lat. W przeczuciu 
nadchodzącej śmierci pisał muzykę do „Stabat Mater” i stworzył dzieło niezwykłe. Nie potrzebu-
je ono czarnej ani żadnej innej legendy związanej ze swoim powstaniem. Broni się niezwykłym 
pięknem splecionym z liturgiczną duchowością, urodą pomysłów melodycznych, przejrzystością 
partii wokalnych i instrumentalnych. Dzieło kompletne, zapowiedź talentu, który się nie spełnił. 
Jan Sebastian Bach docenił zaś ten utwór w taki sposób, że opublikował go jako swój „Psalm 51” 
podmieniając jedynie tekst. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek Kobieta, 25.04. (wtorek), godz. 17.00
Blanka Rogowska: Muzułmanka – kobieta wyzwolona, czy zniewolona?
Magdalena Lewicka: Wiatr przemian pod niqabem – kobieca twarz jemeńskiej rewolucji
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

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

Kruczki i smaczki turystyki – różne sposoby podróżowania
26.04. (środa), godz. 18.00-19.30
Spotkanie panelowe z udziałem znanych podróżników i tour operatorów. Będziemy mieli okazję 
poznać specyfikę wyjazdów zbiorowych i indywidualnych od strony organizatora i uczestnika. 
Zaproszeni goście m.in. wyjawią uroki ekstremalnej turystyki wysokogórskiej, penetrowania  

IINNI ORGANIZATORZY



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 przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 100 zł  
+ koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) – 500 zł  
Zwiedzanie w języku obcym: 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)

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 Miesz-
kaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Jajeczko, 6.04. (czwartek), godz. 14.00
Uroczystość z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Program artystyczny nawiązujący do trady-
cji świątecznych oraz poczęstunek.

Suplementacja diety na wiosnę, 20.04. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z mgr farmacji Elżbietą Szymkiewicz

Zapisy na wycieczkę w dn. 1.06. do zamku w Kórniku, połączone ze zwiedzaniem Arboretum. Szczegóły 
tel. 698-194-471

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 Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruńskich pierni-
ków. 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 niepełnosprawnych: 5 zł, dla dorosłych 
niepełnosprawnych: 8,5 zł

RESTAURANT WEEK, ul. Mokotowska 7/7, Warszawa
www.restaurantweek.pl

Restaurant Week, 21-30.04.
Festiwal najlepszych restauracji. Wiosenna edycja dedykowana jest doznaniom i emocjom towarzyszą-
cym wspólnemu spędzaniu czasu przy stole. Ponad 350 Restauracji w 25 miastach zaserwuje gościom 
trzydaniowe doświadczenie w cenie 39 zł. W ramach Festiwalu odbędzie się także szereg wydarzeń de-
dykowanych kulturze stołu, smakom, aromatom, emocjom i towarzyskości, która sprawia że wspólnie 
cieszymy się restauracyjnym doświadczeniem. Spodziewać możemy się m.in. kulinarnych warsztatów, 
wykładów czy degustacji.
 

Miejsce: Wejściówka, plac Teatralny 1
Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 3, 10, 24.04. (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 po-
czątkujących w wygrywaniu melodii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1
N-obrotowe zajęcia taneczne, 5, 12, 19.04. (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 repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandy-
nawii), mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone 
są w sposób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. Miejsce: Toruń, Studio 
DFNS, Rynek Nowomiejski 27

FUNDACJA PIONOWY WYMIAR KULTURY, www.pwk.org.pl

III Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową
24-29.04. (poniedziałek-sobota) Spacerujemy wśród słów
Teksty poetyckie wyświetlane na ścianie Centrum Sztuki Współczesnej (w godzinach wieczor-
nych)
25.04. (wtorek), godz. 18.00 Czy artysta ma duszę? O duchowym wymiarze sztuki
Debata z udziałem Krzysztofa Zanussiego oraz prof. dr. hab. Wojciecha Kudyby  (prowadzenie: 
dr Joanna Bielska-Krawczyk i dr Anna Żurawska); Centrum Sztuki Współczesnej
26.04. (środa), godz. 12.00 Forum Młodych Humanistów 
Centrum Sztuki Współczesnej
28.04. (piątek), godz. 17.30 wystawa malarska Twarze Ojców Pustyni
Dom Muz, ul. Podmurna oraz towarzysząca jej wystawa fotograficzna Twarze dzieci miasta
28.04. (piątek), godz. 18.00 spotkanie z prof. dr hab. Ewą Wipszycką (Nie tylko Ojcowie 
Pustyni)
Dom Muz, ul. Podmurna

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” 
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU
ul. Przedzamcze 12, www.foto-smart.pl

Fotosmartfoniada: Odbudowa zamku w Toruniu
Posiadasz smartfon i kochasz robić zdjęcia? Weź udział w konkursie, zaprezentuj swoje fo-
tografie, wygraj atrakcyjne nagrody i zostań uczestnikiem interesujących warsztatów! Razem 
odbudujmy zamek krzyżacki w Toruniu! Celem FotoSmArtFoniady jest aktywizowanie oraz edu-
kowanie mieszkańców Torunia w każdym przedziale wiekowym oraz turystów licznie goszczą-
cych w Grodzie Kopernika.
Efektem finalnym projektu będzie stworzenie kolażu z nadesłanych zdjęć (do 30.04.), które zo-
staną naniesione na makietę zamku krzyżackiego i umiejscowione w obecnej przestrzeni zam-
kowej. Wydrukowane na banerze będą stanowiły trwały element ekspozycyjny terenu zachowa-
nych ruin. Najlepsze fotografie będą prezentowane w Galerii „Omega” przy ul. Przedzamcze 12 
jako wyróżnienie dla uczestników projektu. 
Dodatkowo proponujemy krótki, darmowy kurs fotografii cyfrowej przygotowany przez profe-
sjonalistów w dziedzinie fotografii.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 26 

Wystawa Wielkanocnego Konkursu Wyrobów Dekoracyjnych „Ale 
palma”, do 7.04.
7.04. (piątek), godz. 11.00 – wręczenie nagród
Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z przeżywaniem Świąt 
Wielkiej Nocy, podnoszenie umiejętności manualnych oraz poczucia własnej wartości osób 
niepełnosprawnych wynikającej z wykonanej pracy. 
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3

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

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 
można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).

4
1.04. (sobota)

  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-14.00  Świąteczny Kiermasz Używanych Gier Planszowych,  Książ-
nica Kopernikańska, Filia nr 14, ul. Łyskowskiego
  godz. 11.00  Wymybaja – teatr WyMyWamMy,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 14.00, 18.00, 20.00  CoCArt Music Festival,  CSW
  godz. 16.00  Sobota z jajem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  XXVI KATAR – Muzyka,  Od Nowa
  godz. 18.30  Teresa Werner,  Aula UMK
  godz. 19.00  Jacek i Placek na tropie księżyca – premiera,  Teatr Muzyczny
   Poruszyć wyobraźnię - wystawa,  CN Młyn Wiedzy

2.04. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz wielkanocny,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Koncert Wielkopostny – zespół Omnes Filii Dei Domini,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Spowiedź Divy,  Hotel Bulwar

3.04. (poniedziałek)
  godz. 16.30  Podgórz Sprzed Lat: Katarzyna Kluczwajd - Jak Toruń o Podgórz 
zabiegał,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 19.30  Christina Harnish – recital fortepianowy,  Dwór Artusa
   Kiermasz książek, do 7.04.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 6, ul. Lelewela

4.04. (wtorek)
  godz. 9.30-13.00  Ason Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych,  MDK 
  godz. 12.00  Dzień Na Plus: Spacer po wystawie „Jednoczesność zdarzeń”,  CSW
  godz. 16.00- 18.00  Kiermasz Wielkanocny,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 17.00  Filmowa podróż po Japonii,  Kamienica Pod Gwiazdą 
  godz. 18.00  Litery w stanie rozkładu,  CSW
  godz. 18.30  Nowe sytuacje polskiego rocka – Paweł Tański,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Amnesty International przedstawia: Dobry Amerykanin,  Od Nowa

5.04. (środa)
  godz. 13.00  Barbizon Wiśniowski - IX Międzynarodowy Plener Malarski, Wiśnio-
wa 2016, do 24.04.,  Galeria Forum
  od godz. 17.00  VII Dni Australii,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Wieczór rękodzieła – wiosenne kwiaty,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Historia mody. Początek XIX wieku,  CSW
  godz. 18.00  Film „Ostatnie Tango”, także 8.04.,  Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Koncert Pieśni Wielkopostnych,  sala na Jordankach

6.04. (czwartek)
  godz. 16.30  Klub Kreatywnych „Katarzynki”, także 20.04.,  Książnica Koperni-
kańska, Filia nr 12, ul. Fałata
  godz. 17.00  Oprowadzanie po wystawie „Jednoczesność zdarzeń”,  CSW
  godz. 18.00  Literaci po godzinach,  CSW
  godz. 18.00  Toruń Miasto Zabytków,  Książnica Kopernik., ul. Słowackiego
  godz. 18.00  S. Sajkowski - Oblicza Birmy, do 5.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Tryptyk,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 20.00  Jazzpospolita,  Lizard King Toruń
   Tańcz, dopóki możesz… celebracja życia, do 7.04.,  Collegium Humanisticum

7.04. (piątek)
  godz. 15.30  3 dni grozy: przegląd horrorów, do 9.04.,  CSW
  godz. 17.00  Sztuka Bali. Trzy odsłony, do 28.05.,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Ewa Kuryluk - Człekopejzaż, do 14.05., Sarah Zacharek - Re: Disco-
very, Izabela Żółcińska - Skóra. Obiekty, teksty, do 28.05.,  Galeria Wozowni
  godz. 19.00  Wieczór poetycki Elżbiety Ordyniec,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Symfonia fantastyczna, koncert TOS,  sala na Jordankach 
  godz. 20.00  Koncert Hańba i Liars & Sinners,  Dwa Światy
  godz. 21.00  Tańcz Więcej: Piotr Rogucki, Iza Lach, Marcelina - dj’set,  Od Nowa
   WSRH w NRD, Afterparty w. Dj,  Klub NRD 

8.04. (sobota)
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne, także 22.04.,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 11.00  Podróże małe i duże – Paryż,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Warsztaty rodzinne w klimacie wielkanocnym,  OPP Dom Harcerza
  od godz. 12.00  Weganokracja IV, czyli wegański kiermasz,  Kulturhauz
  godz. 17.00-23.30  Milonga Piernikowa – Wiosna,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kult Akustik,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Koncert Charytatywny – gramy dla Szuby,  Od Nowa
  godz. 19.30  Sala Prób Toruń miniFEST#1,  Dwa Światy
  godz. 21.00  Koncert: Félicie Bazelaire plays „Grounds”,  Kulturhauz 

9.04. (niedziela)
  godz. 10.00 i 11.00  Klub Młodych Muz – wizualizator,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Symfonika familijna,  koncert TOS, Aula UMK
  godz. 19.00  Koncert Pasyjny „Krzyż”,  sala na Jordankach 
  godz. 19.00  Kuba Blokesz – recital,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Sorry Boys - Roma Tour,  Lizard King Toruń

10.04. (poniedziałek)
  godz. 9.50  Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi – spotkanie,  Książ-
nica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych 
  godz. 19.00  Koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Czytanie poezji: Transmisja Poetycka +,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

11.04. (wtorek)
  godz. 16.00  Kolorowe pisanki,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.15  Rodzinne tworzenie ozdób świątecznych,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.30  Wędrujący krąg,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.00  Wykład: Sztuka użytkowa i użyteczna,  Kulturhauz 
  godz. 18.30  Malarstwo Marii Bereźnickiej-Przyłęckiej, do 5.04.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters:   Wielkanoc na Filıpinach - D. Metel,  Hanza Cafe

12.04. (środa)
  godz. 12.00  Dzień Na Plus: Kino Dla Seniora,  CSW
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii: Edward Hartwig,  WOAK 
  godz. 17.00  Dzieła Annale ZPAP, do 7.05.,  Galeria Dom Plastyka ZPAP 
  godz. 18.00  Wykład Jerzego Brukwickiego (Nie)codzienne dzieła sztuki,  CSW
  godz. 19.00  Najpiękniejsze pieśni sakralne – Opera Night Group,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kolekcja - wystawa studentów WSP UMK, do 10.05.,  Od Nowa
  godz. 19.30  Jinjer + Mass Insanity,  Klub NRD
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18.04. (wtorek)
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Lady Pank Akustycznie,  sala na Jordankach

19.04. (środa)
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Witek Łukaszewski & GrandPiano – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Grafika Piotra Czyża - PO 3, do 11.05.,  Od Nowa
  godz. 19.30  3. Toruńskie śpiewanki turystyczne,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 20.00  Jazz Club: U.S.G.,  Od Nowa

20.04. (czwartek)
  godz. 12.00  Po szczęście za wielką wodę,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Seryjni Poeci: Maciej Melecki, Maciej Woźniak,  CSW
  godz. 19.00  Kino w Teatrze,  Impresaryjny Teatr Muzyczny 
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: Bladysolo,  Od Nowa
  godz. 20.00  Pablopavo i Ludziki,  Lizard King Toruń 
  godz. 21.00  Koncert: Deys, Kartky, Emes Miligan,  Klub NRD
   Architektura ceglana na pobrzeżu Bałtyku, do 15.05.,  Biblioteka Uniwersytecka

21.04. (piątek)
  godz. 18.00  Premiera spektaklu „Mamy prawo żyć” R. Bezimienni,  MDK 
  godz. 18.00  Migranci, uchodźcy, obcy,  CSW
  godz. 18.00  Historia mody. Doba romantyzmu (1815–1856),  CSW
  godz. 19.00  Koncert Flamenco – Barbara Cieślewicz,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  LemON - koncert,  Od Nowa
  godz. 20.00  Festiwal NADA 2: Xiu Xiu,  Klub NRD 
   Wisła w ikonografii, do 30.04. ,  Biblioteka Uniwersytecka
   Wystawa prac uczniów i pedagogów National School Of Art Tsanko Lavrenov 
w Plovdivie, do 15.05.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka   
   17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, do 25.04.,  różne miejsca
   Toruń za pół ceny, do 23.04.,  różne miejsca
   Restaurant Week, do 30.04.,  różne restauracje
   Koncert Mesajah,  Dwa Światy

22.04. (sobota)
  godz. 12.00  Dzień Wolnej Sztuki,  CSW, Galeria Wozownia
  godz. 17.00  Spotkanie z chińską kulturą,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  Nowa Scena Muzyczna: Muzyka przez Oceany,  MDK 
  godz. 17.00  30-lecie OPP Dom Harcerza,  CKK Jordanki
  godz. 17.30  Irena Santor,  Aula UMK
  godz. 17.30 i 20.15   Jakub Przebindowski - Lunch o północy,  Teatr Horzycy 
  godz. 18.00  Dire Straits Symfonicznie, koncert TOS,  sala na Jordankach
  godz. 18.00-22.00  I Toruńska Noc Muzealna,  Muzeum Okręgowe
  godz. 19.00  Dzień Białej Flagi – coroczne spotkanie fanów Republiki,  Od Nowa
  godz. 20.00  Bedoes,  Dwa Światy

23.04. (niedziela)
  godz. 16.00  Volodymyr i Iwan Gajdyczuk - koncert,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Festiwal NADA 3: Mitch & Mitch & Kassin,  Klub NRD
   Szachy biegane,  Piernikowe Miasteczko

24.04. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Książkowy zawrót głowy,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych

  godz. 15.00  Warsztaty malarstwa akwarelowego,  OPP Dom Harcerza
  godz. 17.00  Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, do 26.04.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Wieczór scrabblowy,  CSW
  godz. 20.00-24.00  Poezja w CSW!, do 30.04.,  CSW
  godz. 20.30  Koncert: Bachorze + Paweł Szpura,  Kulturhauz
   Performans Ewy Pełki, do 26.04.,  CSW
   III Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową, do 29.04.,  CSW, Dom Muz i in.

25.04. (wtorek)
  godz. 14.00  Ośmiu Wspaniałych,  MDK 
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek kobieta,  CSW
  godz. 18.00  Toruń Miasto Zabytków: 110-lecie stałego kinematografu w Toru-
niu,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 20.30  Kabaret Moralnego Niepokoju,  sala na Jordankach
  godz. 20.30  Koncert: Nagrobki,  Kulturhauz
   Czy artysta ma duszę? O duchowym wymiarze sztuki,  CSW

26.04. (środa)
  godz. 10.00  Gaik-maik,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 14.00  Forum Młodych Humanistów,  CSW
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami VI,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  W Pierwszym Rzędzie: Magiczny świat Bartka Kulasa,  WOAK
  godz. 18.00  Kruczki i smaczki turystyki,  Wydział Nauk o Ziemi
  godz. 18.30  Sztuka w Artusie – Burza Giorgione’a,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Orkiestra Estradowa z Mińska i Natalia Niemen,  Jordanki
  godz. 20.00  Finisaż, do 26.05.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 21.00  Taneczne urodziny Grupy Bez Nazwy,  Kawiarnia Wejściówka 

27.04. (czwartek)
  godz. 16.00-20.00  Książka do zrobienia – cykl wykładów,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  NIE MA JUŻ Osieckiej i Grechuty - piosenki,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Stand Up: Sebastian Rejent i Michał Kutek,  Od Nowa
   Koncert: Pchełki + The Pau,  Klub NRD

28.04. (piątek)
  godz. 17.00  Edward hr. Mycielski-Trojanowski, do 8.10.,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 17.00  Twarze Ojców Pustyni, do 31.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Spotkanie z prof. Ewą Wipszycką,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Międzynarodowy Dzień Tańca,  MDK 
  godz. 19.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej Teraz,  Od Nowa
  godz. 19.00  Tu jesteśmy. Prace z kolekcji Krzysztofa Musiała, do 15.08.,  CSW
  godz. 19.00  Niemieccy klasycy romantyzmu, koncert TOS,  sala na Jordankach

29.04. (sobota)
  godz. 12.00  Warsztaty rodzinne z książką,  CSW
  godz. 16.00-18.00  Finisaż wystaw czasowych,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  sala na Jordankach 
  godz. 18.00  Zamach na wielkiego mistrza,  Zamek Krzyżacki
  godz. 20.00  Potańc w kiwi cieniu,  Wejściówka
  godz. 21.00  Żywiołak - koncert,  Dwa Światy
   Z wnętrza - film o rodzinie Beksińskich i spotkanie z twórcami,  CSW

30.04. (niedziela)
  godz. 16.00  Koncert muzyki szantowej „Kapitan Thorn”  na barce wiślanej
  godz. 17.00  Inauguracja VII Festiwalu Cichej Muzyki,  Ratusz Staromiejski
  godz. 20.30  Koncert: Rosa Vertov / Vegetable Kingdom,  Kulturhauz


