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Dni Otwarte Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki 

29-30 listopada 2015 roku 

 

 

Bezpłatne wejściówki na Dni Otwarte można nabyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta 

Torunia (od 18 listopada 2015 roku) i w kasie CKK Jordanki (od 23 listopada 2015 roku). 

 

29 listopada – niedziela 

 

10h00 Zwiedzanie obiektu. Wejścia dwóch grup 30-osobowych. Czas zwiedzania: 30 minut. 
W trakcie wizyty uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia „od kulis” pomieszczeń CKK 
Jordanki. Równocześnie w trakcie zwiedzania na Sali Koncertowej będzie odbywała się próba 
jednego z zespołów MDK. W Sali Kameralnej będzie wyświetlany film przedstawiający historię 
inwestycji i funkcjonalności obiektu. 

10h30 

11h00 

11h30 

12h00 

Prezentacje Sal Koncertowych: 
Sala Koncertowa – prezentacja krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez MDK, 
Sala Kameralna – projekcja filmu przedstawiającego historię inwestycji i funkcjonalności obiektu, 
oraz zwiedzanie obiektu. 

13h30 Zwiedzanie obiektu. Wejścia dwóch grup 30-osobowych. Czas zwiedzania: 30 minut. 
W trakcie wizyty uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia „od kulis” pomieszczeń CKK 
Jordanki. Równocześnie w trakcie zwiedzania na Sali Koncertowej będzie odbywała się próba 
jednego z zespołów MDK. W Sali Kameralnej będzie wyświetlany film przedstawiający historię 
inwestycji i funkcjonalności obiektu. 

14h00 

14h30 

15h00 

Prezentacje Sal Koncertowych: 
Sala Koncertowa – prezentacja krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez MDK, 
Sala Kameralna – projekcja filmu przedstawiającego historię inwestycji i funkcjonalności obiektu, 
oraz zwiedzanie obiektu. 

16h30 Zwiedzanie obiektu. Wejścia dwóch grup 30-osobowych. Czas zwiedzania: 30 minut. 
W trakcie wizyty uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia „od kulis” pomieszczeń CKK 
Jordanki. Równocześnie w trakcie zwiedzania na Sali Koncertowej będzie odbywała się próba 
jednego z zespołów MDK. W Sali Kameralnej będzie wyświetlany film przedstawiający historię 
inwestycji i funkcjonalności obiektu. 

17h00 

17h30 

18:00 

Prezentacje Sal Koncertowych: 
Sala Koncertowa – prezentacja krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez MDK, 
Sala Kameralna – projekcja filmu przedstawiającego historię inwestycji i funkcjonalności obiektu, 
oraz zwiedzanie obiektu. 
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30 listopada – poniedziałek 

 

10h00 Zwiedzanie obiektu. Wejścia dwóch grup 30-osobowych. Czas zwiedzania: 30 minut. 
W trakcie wizyty uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia „od kulis” pomieszczeń CKK Jordanki. 
Równocześnie w trakcie zwiedzania na Sali Koncertowej będzie odbywała się próba Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej. W Sali Kameralnej będzie wyświetlany film przedstawiający historię 
inwestycji i funkcjonalności obiektu. 

10h30 

11h00 

11h30 

12h00 

Prezentacje Sal Koncertowych: 
Sala Koncertowa – próba otwarta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, 
Sala Kameralna – projekcja filmu przedstawiającego historię inwestycji i funkcjonalności obiektu, 
oraz zwiedzanie obiektu. 

13h30 Zwiedzanie obiektu. Wejścia dwóch grup 30-osobowych. Czas zwiedzania: 30 minut. 
W trakcie wizyty uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia „od kulis” pomieszczeń CKK Jordanki. 
Równocześnie w trakcie zwiedzania na Sali Koncertowej będzie odbywała się próba Małej Rewii. 
W Sali Kameralnej będzie wyświetlany film przedstawiający historię inwestycji i funkcjonalności 
obiektu. 

14h00 

14h30 

15h00 

Prezentacje Sal Koncertowych: 
Sala Koncertowa – prezentacja fragmentu przedstawienia Małej Rewii, 
Sala Kameralna – projekcja filmu przedstawiającego historię inwestycji i funkcjonalności obiektu, 
oraz zwiedzanie obiektu. 

16h30 Zwiedzanie obiektu. Wejścia dwóch grup 30-osobowych. Czas zwiedzania: 30 minut. 
W trakcie wizyty uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia „od kulis” pomieszczeń CKK Jordanki. 
Równocześnie w trakcie zwiedzania na Sali Koncertowej będzie odbywała się próba Teatru „Baj 
Pomorski”. W Sali Kameralnej będzie wyświetlany film przedstawiający historię inwestycji i 
funkcjonalności obiektu. 

17h00 

17h30 

18:00 

Prezentacje Sal Koncertowych: 
Sala Koncertowa – prezentacja fragmentu przedstawienia Teatru „Baj Pomorski”, 
Sala Kameralna – projekcja filmu przedstawiającego historię inwestycji i funkcjonalności obiektu, 
oraz zwiedzanie obiektu. 


