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DWÓR ARTUSA

Repertuar
do wypożyczania ponad 250 różnych gier. Będą to tytuły doskona-
łe dla maluchów, gry rodzinne, doskonałe do wspólnego spędzenia 
czasu oraz trudne gry strategiczne, wymagające logicznego lub eko-
nomicznego myślenia. Będziemy mieli też wesołe gry imprezowe 
oraz testujące szybkość i spostrzegawczość. Organizujemy turnie-
je w gry planszowe. Wśród nich elieminacje do Mistrzostw Polski  
w „7 Cudów Świata”. Najciekawsze polskie wydawnictwa przyjadą 
do Torunia, żeby zaprezentować swoje nowości wydawnicze. 
Bilety: od 10 do 20 zł, do zakupu na stronie 
www.graciarnia-torun.pl oraz przed imprezą

Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską
24.04. (czwartek), godz. 19.00, Sala Wielka 
Magdalena Grzebałkowska to autorka jednej z ciekawszych biogra-
fii jakie ukazały się ostatnio na naszym rynku. W „Beksińscy. Por-
tret podwójny” podjęła się trudnego 
zadania, portretując dwie najbliższe, 
a zarazem najbardziej oddalone od 
siebie osoby. Aby napisać ten mroczny 
reportaż Grzebałkowska pojechała do 
Sanoka – rodzinnego miasta Zdzisła-
wa Beksińskiego. Rozmawiała z wie-
loma ludźmi i sięgnęła o wiele głębiej 
niż zwykły reporter. Historia, która 
pierwotnie miała opowiadać o znanym 
malarzu malującym dziwne obrazy 
oraz o jego  synu, który fascynował się 
śmiercią, przerodziła się w coś o wiele 
bardziej zaskakującego. Tomasz Pasiut 
– prowadzenie 
Wstęp wolny 

Wino-Granie Unplugged: Paulina Przybysz
30.04. (środa), godz. 19.30, Sala Wielka                                                                                                       
W kwietniu do Dworu Ar-
tusa po raz kolejny zawita 
Wino-Granie. Ta ciekawa 
akcja społecznościowa, 
ma za zadanie propago-
wać kulturę picia wina, 
dostarczać pretekstów do 
spotkań z bliskimi oraz 
wzbogacać wiedzę na 
temat win. A to wszyst-
ko podczas muzycznej podróży, którą zapewni akustyczny występ 
Pauliny Przybysz znanej z występów w Sistars, Pinnawelli i Rita Pax. 
Akcja organizowana jest wspólnie z  agencją Ymusic, zaś partnerami 
wydarzenia są Lazur, Ole i Centrum Wina.
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39
www.artus.torun.pl

Koncert Kuby Sienkiewicza - na zakończenie Konkursu Tuba Satyrica
6.04. (niedziela), godz. 18.00, Sala Wielka
Wręczenie nagród Ogólnopolskiego 
Konkursu na Rysunek Satyryczny 
Tuba Satyrica 2014, zwyczajowo już 
uświetni część artystyczna. Na sce-
nie Dworu Artusa wysłuchamy kon-
certu. Nie będzie jednak ani pate-
tycznie, ani koturnowo - grać będzie 
w końcu nie kto inny jak Kuba Sien-
kiewicz, lider Elektrycznych Gitar: 
najlepszy neurolog wśród muzyków 
i najlepszy muzyk wśród neurologów.
Podczas uroczystości otwarta zostanie pokonkursowa wystawa, którą oglądać 
będzie można od 6 do 30 kwietnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00 – 18.00 oraz podczas imprez.
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Oprowadzanie po Dworze Artusa 
8.04. (wtorek), godz. 16.30, Sień Dworu Artusa
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny 
i architektoniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni 
mogą obejrzeć niedostępne zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści 
i legend związanych z Dworem Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze 
się grupa minimum 5 osób.
Bilety: 6 zł, 4 zł ulgowy

Jazz w Artusie – Piotr Wojtasik Quartet – amazing twelve
9.04. (środa), godz. 19.00, Sala Wielka
Piotr Wojtasik, lider i znakomity trębacz nie po raz pierwszy wystąpi w Dwo-
rze Artusa. Zagra ze swoim kwartetem, który w obecnym składzie występuje 
od dwóch lat i właśnie wydał swoją pierwszą płytę  amazing twelve. Front-li-
ne kwartetu tworzą Piotr Wojtasik (trąbka) i znakomity węgierski saksofonista 
altowy Viktor Toth. Sekcja rytmiczna to czołowy polski kontrabasista Michał 
„Miki” Barański i legendarny perkusista amerykański John Betch. Wieloletni 
współpracownik Steve’a Lacy, Archie Schepp’a czy Mal’a Woldrona. 
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Graciarnia 2 – Rodzinne spotkanie z grami planszowymi
12-13.04. (sobota-niedziela), godz. 10.00-20.00
Bilety Zainteresowanie grami planszowymi w Polsce jest coraz większe. Już 
dawno takie tytuły jak Chińczyk czy Eurobusiness przestały być najczęściej ku-
powanymi grami. Co nie znaczy, że nadal nie są popularne. Teraz na podium 
można znaleć np. Carcassonne, Osadników z Catanu czy Dobble. To gry dla 
ludzi w każdym wieku. Podczas dwóch dni imprezy będziemy udostępniać  

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

Arena, 11.04. (piątek), godz. 19.00, do 28.09.
Artyści: Aderemi Adegbite, Manolis Anastasakos & Alexandros Vasmoulakis, Mirosław Bałka, 
Guy Ben-Ner, Joseph Beuys, Victor Ehikhamenor, Ninar Esber, Hans-Peter Feldmann, Edy Fer-
guson, Dor Guez, Chaja Hertog & Nir Nadler, Adelita Husni-Bey, Jannis Kounellis, Oliver Laric, 
Cristina Lucas, Maha Maamoun, Jumana Manna & Sille Storihle, Jasmina Metwaly, Gustav Met-
zger, Avi Mograbi, Anna Moreno, Ciprian Mureşan & Gianina Cărbunariu, Ima-Abasi Okon, Itamar 
Rose, Roee Rosen, Michal Rovner, Justyna Scheuring, Ruti Sela & Maayan Amir, Marinella Sena-
tore, Katharina Sieverding, Łukasz Surowiec, Adrian Tranquilli, Zbyszko Trzeciakowski, Adejoke  
Tugbiyele, Mona Vatamanu & Florin Tudor, Andrzej Wasilewski, Wooloo, Zafos Xagoraris. 
W naszych czasach nie można „trzymać się z dala od polityki”. Te słowa George’a Orwella po-
zostają aktualne i prawdziwe, zwłaszcza w kontekście dwóch ostatnich dekad. Począwszy od 
obalenia muru berlińskiego, poprzez zamach na World Trade Center, aż po globalny kryzys finan-
sowy, życie w skali całej planety staje się coraz bardziej podporządkowane wpływowi polityki. 
Sztuka zarówno prowadzi do tych przewrotów, jak i je dokumentuje. Szuka nowych dróg zmian 
społecznych, ale także tworzy przestrzeń refleksji i dyskusji. Dokładnie na tych przesłankach 
oparta jest Arena – projekt, który funkcjonować ma nie tylko jako wystawa, ale też dynamiczny 
program pokazów wideo – medium, które w sposób najbardziej masowy rozpowszechnia i kana-
lizuje dziś przekaz artystyczny. To również platforma wykładów, spotkań i dyskusji.
Punktem wyjścia projektu jest twórczość i artystyczna sylwetka Josepha Beuysa. Będąc perso-
nifikacją artysty-demiurga, nauczyciela, aktywisty, jak również „pracownika socjalnego” Beuys 
stanowi istotny punkt odniesienia, jest postacią, której dziedzictwo wciąż ma duże znaczenie, 
gdy podnoszone są kwestie politycznego i społecznego zaangażowania sztuki. Tytuł wystawy 
nawiązuje do pracy Arena (gdzie bym dotarł, gdybym był inteligentny!), która stanowi punkt 
zwrotny w jego działalności jako artysty i aktywisty. Prezentowana ona będzie jako reedycja ma-
teriałów dokumentacyjnych, którą znana niemiecka artystka i fotograficzka Katharina Sieverding 
stworzyła specjalnie na potrzeby tej ekspozycji. Wychodząc od Areny Beuysa i jej nieodłącznego 
(nie)dokumentacyjnego i niejednoznacznego charakteru, wystawa będzie się rozwijać, przedsta-
wiając twórczość współczesnych artystów, którzy odnoszą się do kwestii miejsca sztuki (artysty) 
na szerszym społecznym i politycznym forum. 
Kalendarz wydarzeń (mogą nastąpić modyfikacje):
11.04. (piątek), godz. 19.00 otwarcie wystaw: Arena / Łukasz Surowiec, Poczekalnia
11.04. (piątek), godz. 19.00 wykład – Michal Rovner
24.04. (czwartek), godz. 19.00 wykład – Jerzy Kaczmarek
16.05. (piątek), godz. 19.00 otwarcie wystawy Andrzeja Wasilewskiego, Les fleurs du mal
17.05. (sobota), godz. 17.30 pokaz filmowy: Adelita Husni-Bay, Pocztówki z samotnej wyspy
17.05. (sobota), godz. 18.00 warsztat
17.05. (sobota), godz. 19.00 pokaz filmowy/panel – Jude Anogwih, Sergio Edelsztein
22.05. (czwartek), godz. 19.00 pokaz filmowy/wykład – Katerina Gregos
5.06. (czwartek), godz. 19.00 pokaz filmowy/wykład – Antonia Alampi
12.06. (czwartek), godz. 19.00 pokaz filmowy/wykład – Mirosław Bałka
13.06. (piątek), godz. 19.00 otwarcie wystawy Zbyszka Trzeciakowskiego
5.09. (piątek), godz. 19.00 otwarcie wystawy Justyny Scheuring, Nie uczestniczę, ale cię kocham
18.09. (czwartek), godz. 18.00 wykład – Stanisław Ruksza

Crimestory, do 1.06., otwarcie: 14.03. (piątek)
artyści: Wojciech Bąkowski, Tymek Borowski, Olaf Brzeski, Cipedrapskaud, Oskar Dawicki,  
Mikołaj Długosz, Grzegorz Drozd, Michał Frydrych, Piotr Grabowski, Aneta Grzeszykowska,  
Jacek Markiewicz, Tomasz Mróz, Laura Pawela, Marek Raczkowski, Karol Radziszewski, Twożywo,  
Robert Wałęka, Artur Żmijewski
Wystawa Crimestory jest propozycją przemyślenia pozycji, jaką w społeczeństwie zajmuje arty-
sta, oraz miejsca, jakie sztuka zajmuje w życiu społecznym. Jest próbą rewizji współczesnych 
wyobrażeń na temat relacji sztuki i jej publiczności. Jest próbą nadszarpnięcia nici porozumienia 
między artystą i widzem – nici, która jest zresztą bardziej wątła niż mogłoby się wydawać.

„Spójrz na mnie…” (tak piękną, tak zabawną), do 18.05.
Artyści: Anita Frech i Jakob Lena Knebl
Wystawa jest prezentacją fotografii dwóch artystek austriackich, Anity Frech (St. Pölten, 1973) 
oraz Jakoba Leny Knebl (Wiedeń, 1970). Obydwie wykorzystują w pracy własne ciało oraz jego 
opakowanie, tworząc z nich scenerię swoich przedstawień. Na wystawie twórczość artystek od-
czytano jako przejaw oraz artystyczne studium społecznego i kulturowego zjawiska, które zdo-
minowało współczesną kulturę materializmu i konsumpcjonizmu – mody.

SGALERIE
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

IMPREZY:

LABSEN
Zmysłoteka 
1.04. Wielki mały człowiek
Zerkniemy na siebie, spojrzymy co tam mamy w środku i posłuchamy co w nas stuka. Zamienimy 
się w pstrokatych wielkoludów, ozdobionych barwnymi wzorami i mazami. Później weźmiemy oko, 
ucho, usta, nos pod lupę i powstaną dzięki nim wesołe ludziki karykaturki.
8.04. Dmuchawce, latawce i….
wiatr! Z całą pewnością wiatr! Zbudujemy latawce, podniebne odrzutowce. Czeka nas chmurny,  
zupełnie dobry nastrój. Doświadczanie miękkości, wilgoci i lodowatości chmury. A na koniec próby 
lotów na wietrze i malowania chmur.
15.04. Jajo
W skorupce kolorowej, w skorupce potłuczonej, w towarzystwie kurki złotopiórki. Tęczowe pióra za-
wirują w powietrzu, zbudujemy babki z formy skorupkowej. Potem będziemy wdychać zapach żonki-
li, hiacyntów, tulipanów i tańczyć mazurki. 

Złap To Z Nami: Wiosenne SWAP Party + pokaz filmu + kawiarenka fair 
trade!, 4.04. (piątek), godz. 18.00
Zapraszamy na kontynuacje drażowych swappingów przy kawie i ciachu Fair Trade! Wymieniamy się 
ciuchami, pomysłami i usługami! Swappingom będzie towarzyszyć muzyka z czarnych płyt i niesa-
mowity klimat kawiarni cafe Draże, które tym razem zagości we wnetrzu Labsenu w postaci kawiaren-
ki społecznej. Na miejscu będzie możliwość bezgotówkowej wymiany usługami i umiejętnościami.

Gościnna pracownia mebla, 9-11.04. (środa-piątek)
Otwarte warsztaty projektowe studentów Pracowni Mebla Seryjnego ASP Gdańsku. W ciągu dwóch 
tygodni, zaprojektują oni i wykonają meble dla przestrzeni Labsen. Podczas warsztatów, z tektury 
i filcu powstaną obiekty, którymi będzie można wydzielić strefy dla małych i dużych, dla szukających 
relaksu lub zabawy. Pojawi się również nastrojowe oświetlenie, zaś dzieci znajdą strefę gier i zabaw. 
Warsztaty mają charakter otwarty.

Eduakcje
Warsztaty rodzinne Wyprawa w głąb sztuki, 5.04. godz. 12-14.00
zapisy: eduakcje@csw.torun.pl, 56 610-97-16. Zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat z rodzicami. 
Opłata 7 zł za osobę.

Czytelnia
Literaci po godzinach: spotkanie z Pawłem Tańskim, 10.04. (czw.), godz. 18.00
Paweł Tański – ur. w 1974 r. w Toruniu. Poeta, historyk literatury, krytyk literacki, były redaktor inter-
netowego półrocznika „Inter-. Literatura – Krytyka – Kultura”, były redaktor 
i sekretarz „Kwartalnika Artystycznego”. Autor trzech książek historycznoliterackich 
i dwóch krytycznoliterackich, redaktor czterech tomów prac zbiorowych. Autor pięciu tomików wier-
szy, ostatnio opublikował mikrotony (2011). Kilkanaście jego wierszy przetłumaczono na język an-
gielski, chiński, czeski, rosyjski i serbski. Mieszka w Toruniu.
Bartosz Suwiński pisze o „mikrotonach”: „poetycki przester Tańskiego wydaje się zrazu rozregulo-
wany, ale muzyka wiersza lubi zwodzić na manowce, pomieszać czytelnikowi w głowie. Ale po ko-
lejnym odsłuchu „mikrotonów” między ich tonacjami melodie rozgrywają skrytą półtonami partie 
dźwięków”. Prowadzenie spotkania Tomasz Dalasiński

Otwarte spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycznych
26.04. (sobota), godz. 12.00-16.00
Dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi aktywności artystycznej w jej społecz-
nym kontekście oraz badaniem relacji pomiędzy sztuką współczesną a filozofią. Spotkanie popro-
wadzi Malina Barcikowska.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, tel. 56 622-63-39
www.wozownia.pl

Tomasz Rogaliński - Dwoistość natury ślimaka, do 20.04.
Tomasz Rogaliński pokazuje autorski wybór swoich prac z lat 2008-2013. Tematyka wybranych reali-
zacji oscyluje wokół współistnienia w człowieku elementów męskich i żeńskich. 



Toruń za Pół Ceny, 11-13.04.
Mieszkańcy i goście Torunia będą mieli szansę zobaczyć trzy wystawy na promocyjnych  
warunkach.
11.04 (piątek), godz. 11.00-18.00 wstęp bezpłatny
12 i 13.04. (sobota i niedziela), godz. 12.00-18.00 wstęp bezpłatny

Dzień Wolnej Sztuki, 26.04. (sobota), godz. 12.00
Polska edycja międzynarodowej akcji muzealnej Slow Art Day, która opiera się na przekonaniu, 
że muzea czy galerie można zwiedzać powoli, skupiając się tylko na kilku wybranych ekspo-
natach. Celem akcji jest uświadomienie, że każde dzieło niesie ze sobą treść i pewną historię,  
którą można odkryć, zatrzymując się przy nim na dłużej niż na przeciętne osiem sekund.
W „Wozowni” Dzień Wolnej Sztuki odbędzie się po raz pierwszy.  

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
(kontakt: Kamila Krzanik-Dworanowska, Kazimierz Napiórkowski)

GALERIA NA PIĘTRZE ZPAP
ul. Ducha Św. 8/12, tel. 56 622-26-06
www.zpap-torun.org

Magdalena Makarczuk – rysunek

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

Wystawa na urodziny, 3.04.-6.05.
Zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia Galerii wystawa jest rodzajem laurki przygotowanej 
przez dzieci uczęszczające na popołudniowe zajęcia plastyczne. Przestrzeń Galerii wypełniona 
została wielkoformatowymi  kompozycjami, w których dominują rysunkowe i malarskie motywy 
związane z obchodzącą swoje święto placówką; m.in.: kolorowe fasady zabytkowej kamieniczki 
przy Rynku Nowomiejskim 17, rozbiegane sylwetki dziecięcych postaci, urodzinowe torty, a tak-
że tworzące barwny kobierzec 374 autoportrety uczestników zajęć w pracowni plastycznej.

65 lat polskiej animacji dla dzieci, 14.04.-7.05.
Wystawa plenerowa towarzysząca Ogólnopolskiemu Przeglądowi Filmów Animowanych Tworzo-
nych przez Dzieci „Oko Kalejdoskopu”. W bieżącym roku GiOPTD jest gospodarzem i głównym 
organizatorem tego przeglądu. Wystawa została zorganizowana z okazji 65. rocznicy powstania 
pierwszego polskiego filmu animowanego dla dzieci „Za króla Krakusa” Zenona Wasilewskie-
go. Prezentuje ona techniki animacji, krótką historię polskiego filmu animowanego, sylwetki 
mistrzów, filmy krótkometrażowe, pełnometrażowe, seriale, a także dorobek poszczególnych 
studiów filmowych oraz festiwale, na których można obejrzeć filmy animowane dla dzieci. 
Miejsce: Rynek Nowomiejski (plener)

Imprezy:
Jubileusz 50-Lecia Galerii, 3.04. (czwartek)
Miejsce: Rynek Nowomiejski 28 (Tumult)

Plenerowe zabawy plastyczne dla dzieci i młodzieży, 3-5.04. (czw.-sob.)
Konferencja dydaktyczno-naukowa „Kulturalny plecak czyli 
o pozaszkolnej edukacji arystycznej”, 4.04. (piątek)

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47, tel. (056) 645-15-88

Laureaci, do 8.05.
Wystawa z okazji 50-lecia Galerii. Tytułowi laureaci to osoby nagrodzone i wyróżnione w orga-
nizowanych przez nią międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych. Wystawa 
jest okazją do ponownego obejrzenia, być może przypomnienia sobie, ich prac, które przed laty 
zyskały uznanie jurorów. Światło dzienne ujrzą znów najlepsze grafiki, kompozycje malarskie 
i rysunkowe, nagrodzone w ostatnich kilkudziesięciu latach. Wśród autorów prac – „laureatów” 
nie zabraknie oczywiście młodych, obecnie już starszych mieszkańców naszego miasta.

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

Paweł Rubinowicz - Obrazy złożoności, 4.04.-11.05.
Premierowa odsłona, a jednocześnie kontynuacja wcześniejszych poszukiwań Pawła Rubinowicza 
dotyczących zastosowania matematycznej teorii chaosu deterministycznego w kreacji przestrzeni 
architektonicznej, podejmowanych w pracy naukowej oraz na gruncie artystycznym.
„Hasłem przewodnim oraz kierunkiem artystycznych poszukiwań i ich naukowej interpretacji jest 
‘zjawisko złożoności’, rozumiane zarówno w wyabstrahowanym wymiarze geometrycznej abstrakcji, 
jaki i w odniesieniu do struktury środowiska zbudowanego przez człowieka oraz jego potrzeb. W kla-
sycznym rozumieniu i doświadczeniu twórczym, złożoność formalna powstaje w wyniku odejścia od 
określonych zasad porządku w stronę swobodnej i intuicyjnej kreacji. Natomiast w ujęciu matema-
tycznej teorii chaosu deterministycznego, prosta reguła, zasada czy prawo może stanowić definicję 
nieskończenie skomplikowanej, gęstej i pozornie nieregularnej struktury. Obserwacja ta ujawnia du-
alistyczną naturę zjawiska, dwie odmiany złożoności: tę stochastyczną, będącą dziełem przypadku 
oraz złożoność deterministyczną, konstruowaną według ścisłych reguł.” (P.R.) 
Paweł Rubinowicz, architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej i Fachhochschule Oldenburg (Niem-
cy). Doktorat na Politechnice Krakowskiej w 2011. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie. Uczestnik konkursów, warsztatów architektonicznych oraz konferencji 
naukowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Autor kilkuna-
stu indywidualnych wystaw fotograficznych, od 2009 kurator Galerii Architektów Forma w Szczecinie, 
działającej pod patronatem Muzeum Narodowego. W przeddzień wernisażu Paweł Rubinowicz wygłosi 
w ramach projektu: architektura w wozowni wykład. (więcej o wykładzie w dziale: Edukacja)

Dorota Chilińska – Otchłań, 4.04.- 11.05.
Wystawa składa się z dwóch instalacji wideo. Jedną z nich tworzy obiekt, przypominający swoim 
kształtem studnię lub lustro, który zawiera obraz nagiej, zwiniętej jak embrion kobiety. Druga insta-
lacja pokazuje codzienny cykl słońca. Całość opowiada o wędrówce duszy, o cyklach życia - śmierci 
- życia, umieraniu i ponownym odradzaniu. 
Dorota Chilińska ukończyła studia w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na Wydziale Sztuk Pięknych  
UMK. W 2010 obroniła doktorat, obecnie prowadzi Pracownię Multimediów. Tworzyła wideo i insta-
lacje, współpracowała z Andrzejem Wasilewskim tworząc wspólny projekt Error. Obecnie zajmuje się 
głównie filmem artystycznym i dokumentalnym, badając pozaartystyczne zakamarki życia. 

Romuald Drzewiecki - Prace z lat 1957-2013, 25.04.–18.05.
Jednym z pretekstów do zorganizowania wystawy przeglądowej były m.in. 80. urodziny artysty zwią-
zanego z Toruniem od 1951 roku, czyli od czasu studiów na Wydziale Sztuk Pięknych, poprzez lata 
pracy dydaktycznej i artystycznej na tejże uczelni oraz aktywnego udziału w toruńskim środowisku 
twórczym. Ekspozycja obejmuje wybrane prace malarskie i rysunki z kolejnych etapów twórczości 
Romualda Drzewieckiego, znajdą się w niej także prace z ostatnich lat, dotąd nie pokazywane. 
„Wystawa ta jest moim pożegnaniem z Toruniem. Miastem, szkołą i całą masą przyjaciół. Co prawda 
od 1966 roku mieszkam w Warszawie, ale do roku 2006 byłem stale obecny w Toruniu ze względu na 
pracę dydaktyczną. Teraz w roli emeryta śledzę wszelkie wiadomości tyczące miasta i uczelni i cie-
szę się nowymi osiągnięciami. Nawet najpiękniejsze chwile mają swój czas i muszą się skończyć.” 
(Romuald J. Drzewiecki)  

Galeria czynna:
wtorek, godz. 12.00–20.00 - wstęp wolny
środa-piątek, godz. 11.00–18.00, sobota, godz. 12.00-18.00
niedziela, godz. 12.00–18.00 – wstęp wolny

Imprezy:
Architektura w Wozowni: Paweł Rubinowicz - Chaos, złożoność, miasto - 
wykład, 3.04. (czwartek), godz. 18.00
Wykład powiązany z wystawą Pawła Rubinowicza, stanowi naukowy komentarz oraz rozwinięcie pro-
blematyki do wypowiedzi artystycznej, jaką jest wystawa. Jak zapowiada autor „wykład będzie formą 
naukowego wprowadzenia w problematykę, także w odniesieniu dla możliwych aplikacji projekto-
wych w kreacji architektonicznej i w urbanistyce.” (o autorze przy zapowiedzi wystawy)

Magda Redzińska - Dubaj – miasto wielkich przemian i wielkich 
kontrastów - wykład, 28.04. (poniedziałek), godz. 17.00
Dubaj aspiruje do tytułu NAJ. Najszybciej rozwijającego się miasta na świecie, najnowocześniejszych 
technologii, najwyższych budynków, największego luksusu, najniezwyklejszych projektów na świe-
cie. Starannie tworzony i pieczołowicie reklamowany wizerunek miasta „raju na ziemi“ rokrocznie 
przyciąga miliony turystów spragnionych niewyobrażalnego luksusu i patosu. (…) Jednakże wielki 
sukces ma swoją cenę. O tym, o czym nie wspomina się w wakacyjnych przewodnikach, o blaskach 
i cieniach transformacji Dubaju, a także aspektach życia codziennego w tym niezwykłym mieście 
opowie młoda torunianka aktualnie mieszkająca i pracująca jako architekt w Design Lab Engineering 
Consultants w Dubaju przy projektach realizowanych na Bliskim Wschodzie. 

Sztuka Prostoty Szuka - Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Warsztaty 
architektoniczne, 23.04. (środa), godz. 11.00
Twórcze spotkanie z architekturą i urbanistyką nawiązujące do wystawy architekta Pawła Rubino-
wicza. Zajęcia przybliżą dzieciom najważniejsze zagadnienia związane z architekturą, projektowa-
niem i odczuwaniem przestrzeni. Podczas warsztatów zapoznają się z najważniejszymi przykładami  
architektury w Toruniu. 

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

Galeria 011

Rysunki Alicji Banach  - Faces, do 9.04.
Alicja Banach – pochodzi z miasteczka Dzierzgoń pod Malborkiem, tytuł technika-plastyka uzy-
skała w liceum plastycznym w Malborku, obecnie studiuje Edukację Artystyczną na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. We wrześniu 2013 roku odbyła się jej pierwsza indywidualna 
wystawa w rodzinnej miejscowości. Na wystawę składa się kilkanaście rysunków – wszystkie 
są portretami lub autoportretami. Rysunek Alicji jest z jednej strony klasyczny, a z drugiej pełen 
poezji. Prace artystki to niezwykle delikatne i subtelne rysunki – podróże.

Za fasadą folkloru - wystawa fotografii, 12.04.-10.05
Akcja fotograficzna mająca na celu podkreślenie trwałości folkloru i tradycji w świadomości spo-
łeczności polskiej, lokalnie – śląskiej i międzynarodowej. Pomysłodawczynią i koordynatorką 
projektu jest Angelika Dobrzyńska, która do zdjęć zaprosiła ośmiu reprezentantów innych krajów. 
Na fotografiach przedstawiono przemieszanie teoretycznie przeciwstawnych prądów kulturowych. 
Zakładanym efektem zdjęć było zastanowienie się nad kategoryzowaniem „swój”, a „obcy”. 

Galeria Dworzec Zachodni

Ceramika – prace studentów z Pracowni Ceramiki Artystycznej 
Kierunku Rzeźba  UMK
do 9.04.
Na wystawie prezentowane są studenckie prace powstałe w pracowni prof. Iwony Langowskiej 
i mgr Aleksandra Paskala. W ciągu siedmiu lat, odkąd pieczę nad pracownią objęła pani profe-
sor, w pracowni uczyło się kilka roczników  studentów, uczestnicząc  najpierw w zajęciach prope-
deutycznych a później rozwijając swoje zainteresowanie ceramiką artystyczną na specjalizacji. 
W tym czasie powstało  kilka  interesujących dyplomów eksplorujących zagadnienia z dziedziny 
ceramiki. Program pracowni obejmuje  problematykę dotyczącą projektowania i realizacji form 
ceramicznych, poznanie warsztatu ceramicznego wraz zagadnieniami technologicznymi. Pro-
gram jednocześnie zakłada wielostronny i indywidualny rozwój świadomości studenta, przygo-
towujący go do podjęcia samodzielnego tworzenia własnej wypowiedzi artystycznej w dziedzinie 
ceramiki.

Wystawa poplenerowa Żywioł morza – malarstwo studentów Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK
11.04. (piątek), godz. 12.00, do 5.05.
W plenerze uczestniczyło 9 studentów, prof. Mieczysław Ziomek oraz mgr Michał Głowacki. Ple-
ner poświęcony był pamięci wybitnego angielskiego malarza Williama Turnera, który w swojej 
twórczości malarskiej uprawiał również akwarelę o tematyce morskiej. Głównym celem dydak-
tycznym było wykonanie akwareli jako szkicu, z którego następnie powstawał obraz w technice 
olejnej. Powstało wiele ciekawych szkiców akwarelowych a następnie obrazów olejnych o bar-
dzo różnorodnych rozwiązaniach malarskich. 

Galerie czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 10:00 - 17:00;
w dniu wernisażu: 19:00-22:00

Na wystawy wstęp wolny

GALERIA HUMANISTICUM - AKADEMICKA 
PRZESTRZEŃ SZTUKI
UMK - Collegium Humanisticum 
ul. Bojarskiego 1 (III p - pod kopułą)

Andrzej Kałucki - Alchemia Szkła, do 6.04.

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej, tel. 604-967-852
www.galeriarusz.art.pl

Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
Galernicy, 1.04. (wtorek), godz. 18.30, do 4.05.
Wystawa zbiorowa artystów – pracowników Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka  okazji 
jubileuszu 50-lecia tej placówki. Począwszy od założenia aż do czasów obecnych zawsze pracowali 
tu artyści plastycy, łącząc pracę dydaktyczną z własną twórczością. Mamy różne doświadczenia, 
uprawiamy różne dyscypliny sztuk wizualnych, a wspólnym elementem jest miejsce, w którym się 
spotykamy. Stąd powstał pomysł na pierwszą wspólną wystawę. Elementem dopełniającym pokaz 
są prace twórców związanych z Galerią przed laty: Sławomira Siemianowskiego - kierownika Galerii 
oraz Zofii Karpińskiej - długoletniego dyrektora instytucji. Ponadto na wystawie możemy zobaczyć 
aktualnie pracujących w Galerii artystów: Dariusza Delika, Piotra Florianowicza, Edmunda Kłosow-
skiego, Magdaleny Kowalczuk, Igi Maciejewskiej, Joanny Radziminskiej, Marii Reszkiewicz, Katarzy-
ny Skrobały, Katarzyny Wendland. Wstęp wolny

Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2
Mali Artyści, do 29.04.
Fotograficzne migawki z plastycznych działań Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. 
Ujęcia z popołudniowych i przedpołudniowych zajęć w pracowni, spotkań familijnych, akcji plene-
rowych. Bohaterami kadrów są dzieci uchwycone podczas twórczych działań – niekiedy zamyślone 
nad kartką papieru, innym razem z zaangażowaniem tworzące swoje różnorodne kompozycje. 

Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci 
„Oko Kalejdoskopu”, 5-7.05. 
Zapraszamy do przesyłania filmów na przegląd skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 
lat. „Oko Kalejdoskopu”  to projekt mający na celu przedstawienie szerszej publiczności dziecięcej 
twórczości w dziedzinie filmu animowanego. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: 
www.galeriadziecka-eduart.pl. Informacje: Piotr Florianowicz, tel. 56 645-15-88

GALERIA DOMU MUZ I FOTOGALERIA
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

Wojciech Stępski - Analogowa fotografia czarno-biała, do 20.04.
Wojciech Stępski (1984) z wykształcenia farmaceuta, z zamiłowania fotograf korzystający z techniki 
analogowej, nie tylko z powodu długich godzin spędzonych w pracowni chemicznej, lecz przede 
wszystkim z uwagi na przeświadczenie o możliwości pełniejszego zapisu i doświadczenia chwili 
obecnej w momencie zwalniania spustu migawki. Proces rozpoczynający się od powstania obrazu 
utajonego na błonie fotograficznej, aż po uzyskanie gotowej odbitki w ciemni, stanowi sam w sobie 
źródło satysfakcji i motywuje do dalszych poszukiwań i eksperymentów. W obszarze zainteresowań 
i tematów fotograficznych obecny jest głównie pejzaż, krajobraz miejski, wnętrza obiektów opusz-
czonych, badanie struktur i powiązań, oraz szeroko pojęte eksperymenty.

Galernicy, 1.04. (wtorek), godz. 18.30, do 4.05.
(opis przy Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka)

Katarzyna Stępień - Stany okołowodne 
24.04. (czwartek), godz. 18.00, do 16.05.
Stany okołowodne to wycinki rzeczywistości, które (w mniej lub bardziej widoczny sposób) łączy 
woda. To fotografie oraz krótkie video, w których dominuje cisza, tajemnica, pustka. Uchwycone, 
pozornie zwyczajne, elementy miejskiej tkanki, odkrywają swoje drugie oblicze.
Katarzyna Stępień urodzona w 1990 r. w Olsztynie, jest studentką IV-go roku Edukacji Artystycznej 
w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK w Toruniu. Dyplom licencjacki realizowała pod kierunkiem 
dr art. foto. Witolda Jurkiewicza w Pracowni Fotografii. Ciągle kształtuje swoją artystyczną postawę, 
próbując łączyć różne media i dziedziny. Zajmuje się miedzy innymi fotografią, video-performance’m 
oraz krawiectwem.

Na wystawy wstęp wolny.

GALERIA NAD WISŁĄ, ul. Przybyszewskiego 6

Labirynt Wolności, do 6.04.
Wystawa dwuczęściowa będąca częścią większego projektu badawczego autorstwa prof. Zbigniewa 
Bajka z ASP w Krakowie, odnoszącego się do problemu wolności, w związku z 25-leciem przemian 
ustrojowych w Polsce. W części toruńskiej wezmą udział: prof. Marian Stępak i wybrani przez niego 
studenci - Katarzyna Malejka, Joanna Sitko, Katarzyna Stępień, Maciej Kwietnicki, Mikołaj Winter 
i Tomasz Wlaźlak.



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

M. Kowncka „Szewczyk Dratewka”
1-2.04. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 11.30
4.04. (piątek) , godz. 9.30 i 11.30 
6.04. (niedziela), godz. 12.00 
Pogodne i ciepłe przedstawienie o tym, że dobroć połączona z odwagą i ciekawością świata 
pomaga zwyciężać zło i osiągać szczęście. Bilety: 13 zł, w niedzielę 15 zł

M. Prześluga „Dziób w dziób” 
3.04. (czwartek), godz. 9.30 i 12.00
Opowieść rozgrywa się w przestrzeni jednego z miejskich blokowisk pomiędzy zaślepioną pra-
gnieniem władzy subkulturą gołębi i ich chęcią dominacji na podwórku, kotem, który jest od-
wiecznym wrogiem ptaków i wróblem poszukującym swojej wspólnoty. Paradoksalnie to wróbel, 
czyli ten najmniejszy i najwrażliwszy, ratuje gołębie z opresji i uczy ptaki, czym jest prawda, 
przyjaźń, oddanie i honor. Bilety: 15 zł 

M. Guśniowska „Wąż”
15-16.04. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00 
To historia Węża, który wraz z Chomikiem (którego wcześniej połknął, ale po interwencji narrato-
ra oddaje z powrotem) i kilkoma innymi postaciami rusza w drogę. Celem wyprawy jest zdobycie 
kończyn. Wspólna podróż będzie dla wszystkich cennym doświadczeniem i pozwoli na nawiąza-
nie przyjaźni. Bilety: 15 zł 

C. Collodi „Pinokio” 
23-25.04. (środa-piątek), godz. 9.30 i 12.00 
26.04. (sobota), godz. 12.00
Wartko opowiedziane losy Pinokia przeplatane są piosenkami, które sprawiają, że dzieje drew-
nianego chłopca układają się w metaforyczną teatralną opowieść o sercu, jako źródle człowie-
czeństwa. Teatr jawi się w tym spektaklu jako jedna z najlepszych szkół życia - bo czyż nie jest 
to zwierciadło, w którym przegląda się każdy ludzki czyn? Bilety: 15 zł, w sobotę 17 zł 

M. Parfieniuk-Białowicz, E. Soboczyńska, M. Wójtowicz „Przytulaki” 
27.04. (niedziela), godz. 12.00 i 14.00
Pierwsze przedstawienie w Toruniu zrealizowane z myślą o „naj-najmłodszych” widzach. Pokój 
zabaw – przestrzeń, w której rozgrywa się spektakl – przypomina interaktywną galerię sztuki 
współczesnej dla dzieci. Nie ma tu podziału na scenę i widownię, a przytulną i kolorową prze-
strzeń zaprojektowano tak, by maluszki czuły się w niej bezpiecznie. Przytulaki zapraszają dzie-
ci do świata nowych słów, kolorów i kształtów. Delikatna ilustracyjna muzyka sprzyja pierwszej 
rozmowie teatralnej z najmłodszym widzem. Bilety: 15 zł 

 M. Pecko, Z. Lisowski „Po rozum do głowy”
29-30.04. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00
Głównym bohaterem jest Język, który zaprasza w niezwykłą podróż. Razem z nim widzowie 
wchodzą do wnętrza głowy człowieka, a celem wyprawy jest poszukiwanie rozumu. Pod prze-
wodnictwem Języka poznajemy: Ślinkę, Zęby, Strunę Głosową, Mózg i Móżdżek. Bilety: 15 zł

Dotknij Teatru, do 4.04. 

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

Komisja Biesiadna - spektakl kabaretowy dla dorosłych
6.04. (niedziela), godz. 17.00
W związku z doniesieniami o korupcji, nieprawidłowościach oraz matactwach w sferze biesiado-
wania, została powołana komisja biesiadna. Zadaniem Komisji jest zbadanie celowości, jakości 
i prawidłowości przebiegu biesiad, a w konsekwencji wnioskowanie zapisu ustawy „O popraw-
nym biesiadowaniu w Polsce”. Jak powszechnie wiadomo celem biesiady jest zabawić się fajnie, 
a przy tym zawsze mieć chęć na szał przy śpiewie gremialnym, od czasu do czasu zapijając 
i zakąszając smacznie. Obowiązkiem Komisji jest udowodnienie, że owa teza jest ze wszech 
miar słuszna i popierana przez naród bezwzględną większością głosów.
Miejsce: Hotel Bulwar

Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 513-058-619, www.teatrafisz.pl
Bilety do nabycia: www.eventim.pl, www.groupon.pl; Empik lub na godzinę przed spektaklem. 
Bilety: indywidualne 28 zł / grupowe 18 zł, zniżki dla posiadaczy: Karty Absolwenta UMK, klien-
tów Alior Bank, Alior Sync

T

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-50-21
www.teatr.torun.pl

DUŻA SCENA

Molière „Mizantrop”, 1-3.04. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Reżyseria i opracowanie muzyczne: Alcest – młody, przystojny kawaler, zakochany jest w Celimenie 
– pięknej pannie z pozycją w towarzystwie. I wszystko świetnie złożyłoby się w całość, gdyby nie to, 
że Alcest pomimo, że jest krytyczny wobec ludzi jest również złośliwy, bezkompromisowy w kwe-
stii zasad, ale także ślepo uparty. Z kolei Celimena oszukuje, obgaduje i ośmiesza Alcesta, flirtując  
z innymi, nie jest w stanie sprostać surowym wymaganiom „wybranka”. Dzisiaj „Mizantrop”  
jest walką o przywrócenie wartości, które się zdewaluowały. 

„Koncert życzeń” Krótka historia polskiej muzyki rozrywkowej
10-13.04. (czwartek-niedziela), godz. 19.00 
Przegląd najbardziej znanych piosenek, które stały się przebojami lub zostały uznane za ważne 
wydarzenia w polskiej muzyce rozrywkowej. Usłyszymy piosenki w nowych aranżacjach i zaskaku-
jących, często z humorem potraktowanych, interpretacjach. Program zawiera utwory z lat 60., 70., 
80. i 90. – z repertuarów m.in. Kabaretu Starszych Panów, Czerwonych Gitar, Perfektu, Maanamu, 
Wilków, Kultu, Obywatela G.C., Bajmu. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

Teatr Polonia z Warszawy: „32 omdlenia” n.podst. A. Czechowa
27.04. (niedziela), godz. 19.00
W spektaklu będzie można oglądać niezwykłe trio: Krystynę Jandę, Jerzego Stuhra i Ignacego Go-
golewskiego. Zanim powstały najsłynniejsze dramaty jak „Mewa”, „Trzy siostry”, „Wiśniowy sad” 
pisarz marzył o stworzeniu oryginalnego wodewilu rosyjskiego. Niejako po drodze powstały jedno-
aktówki komediowe wystawiane z powodzeniem nie tylko na scenach stołecznych, także i na pro-
wincji. „32 omdlenia” tworzą trzy żarty sceniczne, jak sam je określał: „Niedźwiedź”, „Oświadczyny” 
i „Historia zakulisowa”. Czechow stawia krzywe zwierciadło przed swoimi bohaterami, często korzy-
sta z  kreski karykatury, dokleja im gogolowskie „nosy”. Ale przede wszystkim  bawi i każe nam się 
głośno śmiać. Bilety do nabycia w Biurze Obsługi Widzów Teatru Horzycy

A. Ruccello „Pięć róż dla Jennifer”
29-30.04. (wtorek-środa), godz. 19.00, foyer II piętra
Reżyseria: Maria Spiss. Akcja sztuki rozgrywa w mieszkaniu transwestyty Jennifer, która od trzech 
miesięcy czeka na telefon od Franca, inżyniera z Genui. Codziennie przygotowuje kolację na jego 
przyjazd. Telefony na osiedlu uległy jednak dziwnej awarii i wszystkie połączenia kierowane są do 
Jennifer. Jej frustrację potęguje jeszcze bardziej, powtarzająca się co chwilę w radiu, informacja 
o maniaku mordującym transwestytów. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

SCENA NA ZAPLECZU

Martin McDonagh „Porucznik z Inishmore”
4.04. (piątek), godz. 11.00
5-6.04. (sobota-niedziela), godz. 17.00)
8.04. (wtorek), godz. 19.00
Reżyseria: Ana Nowicka. Podczas gdy Padraic, bojownik Irlandzkiej Armii Wyzwolenia Narodowego, 
walczy o wolność w Północnej Irlandii torturując i podkładając bomby, na wyspie Inishmore ktoś 
zabija jego ukochanego kota, Tomaszka. Christy, Brendan i Joey – nieudolni i gapowaci terroryści, 
współtowarzysze Padraica z INLA, ściągają  go na wyspę. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

J. Jakubowski „Licheń story”, 15-17.04. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Reżyseria: Tomasz Hynek. Spektakl przedstawia losy bohaterów w różny sposób związanych z tytu-
łowym sanktuarium. Autor sztuki zadaje pytanie o wiarę, ale nie tyle o jej ogólny stan we współcze-
snym świecie, co o rolę, jaką wiara odgrywa w pojedynczych ludzkich losach, zwyczajnych, ale też 
pokręconych. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

A. Ferency „Upadek pierwszych ludzi”
24-27.04. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Reżyseria: Iwona Kempa. Biblia i metro. Adam i Ewa, tu: Człowiek i Kobieta, harują w niesprawnych 
wagonach. Podziemny tunel metra jako biblijny raj. Będą też jabłka i pierwszy pocałunek. Odkrycie 
nagości i wstyd. Nieposłuszeństwo wobec Zwierzchnika (konstruktora, architekta, Boga…?) i tytuło-
wy upadek. Nowa wersja biblijnej historii. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

TEATRY
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TOS
TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Musicale, Musicale – vol.2
4.04. (piątek), godz. 19.00
Zespół Monday Girls w składzie: Patrycja Modlińska, Anna Chmielarz, Olga Wądołowska i Ola 
Troczyńska. Urszula Borkowska (fortepian), Tadeusz Wicherek (dyrygent), Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna
W programie:
Hity z filmów muzycznych i musicali  m.in - West Side Story, Mamma Mia, Koty, Chicago, 
Śniadanie u Tiffany’ego, New York, New York, Król Lew
Bilety: 50/30 zł

Czas Dla Nas – cykl koncertów rodzinnych
5.04. (sobota), godz. 16.00, 17.00
Panie Janie – spotkanie z muzyką chóralną. „Panie Janie” to piosenka, którą znają wszyscy. 
Można ją śpiewać w kanonie. Na czym polega taki śpiew? Co to jest muzyka wielogłosowa?  
Na te pytania odpowiedzą chórzyści - członkowie Chóru Akademickiego UMK.
Bilety: 20/ dzieci 5 zł

Klub Melomana
10.04. (czwartek), godz. 19.00
Gośćmi będą: M. Tyrański, D. Pavilionis
Wstęp wolny

Koncerty muzyków TOS z okazji XXXV-lecia
Torelli, Haydn, Mozart – mistrzowie baroku i klasycyzmu
11.04. (piątek), godz. 19.00
Michał Tyrański (trąbka), Dainius Pavilionis (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
W programie:
Joseph Haydn - Koncert na trąbkę i orkiestrę Es-dur Hob. VIIe: 1
Giuseppe Torelli – Koncert D-dur G. 28
Wolfgang Amadeusz Mozart - Symfonia C-dur KV 425 Linzka
Bilety: 30/20 zł

Arcydzieła Muzyki Kameralnej – mistrzowie polskiej wiolinistyki
25.04. (piątek), godz. 19.00
Kaja Danczowska (skrzypce), Aneta Dumanowska (altówka), Bartosz Koziak (wiolonczela), 
Justyna Danczowska (fortepian)
W programie:
Robert Schumann – Kwartet fortepianowy Es-dur op.47
Johannes Brahms – Kwartet fortepianowy g-moll op. 25 nr
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Bilety: 25/15 zł

Koncert Papieski – z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II
27.04. (niedziela), godz. 16.00 
Katarzyna Dondalska (sopran), Chór Astrolabium (przyg. Kinga Litowska), Mirosław Jacek 
Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Kompozycje W. Kilara
Miejsce: Bazylika Katedralna śś. Janów  
Wstęp wolny

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
www.ksiaznica.torun.pl

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Radość życia. Wystawa prac Izabeli Kalinowskiej
4.04. (piątek), godz. 16.00, do 29.04.
„Gdybym nie malowała, moje życie byłoby smutne” - tak określa swoją pasję malarską Izabela 
Kalinowska. Pochodzi z rodziny w której wiele osób zajmowało się malarstwem. Jest prawnuczką 
Józefa Brandta. Swój talent chciała rozwijać na studiach plastycznych, jednak sytuacja rodzinna 
spowodowała, że wybrała inny zawód. Jednak nie do końca zrezygnowała z malarstwa. Obec-
nie działa w Towarzystwie Miłośników Torunia, gdzie również maluje, a jej letnia „Galeria pod 
chmurką” wpisała się w krajobraz toruńskiej starówki. Ulubionymi motywami są kwiaty i pejzaże.  

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47

Eugeniusz Królak - Moja przygoda z malarstwem
2.04. (środa), godz. 12.00, do 9.05. 
Artysta zaprezentuje wybrane dzieła z dziesięcioletniego dorobku twórczego. Torunianin za-
czął malować po przejściu na emeryturę. Warsztat doskonalił w sekcji plastycznej Toruńskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest członkiem grupy Panopticum II. W swoich pracach stara 
się zachować od zapomnienia zanikającą architekturę polskiej wsi, urodę pejzażu, zabytki oraz 
miejsca, w których żyje. Przyznaje, że w malarstwie najbardziej ceni myśl, kolor, formę i klimat. 
Wiele satysfakcji daje mu praca w plenerze.

Filie czynne: poniedziałek, wtorek i czwartek: godz. 12.00-18.00
środa: godz. 11.00-15.00, piątek: godz. 8.30-16.00

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Legendy Torunia – quiz, 14.04. (poniedziałek), godz. 10.00
Spotkanie poprowadzi Justyna Łukomska

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych – przeszłość – 
teraźniejszość – przyszłość, 1.04.-25.07.
Wystawa z okazji 30-lecia istnienia specjalistycznego działu Książnicy Kopernikańskiej w Toru-
niu, zajmującego się obsługą czytelniczo-informacyjną dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, prezentująca dorobek Ośrodka, ofertę usług i materiałów bibliotecznych. 
 

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, tel: (56) 611 4703
www.bu.umk.pl

Od Niemna do Sekwany: z historii wojen napoleońskich, 2-20.04.
Wystawa jest częścią cyklu wydarzeń poświęconych 200. rocznicy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 
1812 r. i zagranicznym wyprawom armii rosyjskiej w latach 1813–1814. Na wystawie zostały 
przedstawione fotokopie i litografie scen batalistycznych, portretów zasłużonych działaczy pań-
stwowych i dowódców pułków. Kopie oryginalnych dokumentów z rosyjskich i niemieckich ar-
chiwów świadczą o kartach historii z początku XIX wieku; od przejścia przez Niemen armii rosyj-
skiej pod dowództwem feldmarszałka M. Kutuzowa w styczniu 1813 roku do zdobycia brzegów  
Sekwany i wejścia armii sojuszniczych do Paryża w kwietniu 1814 roku. Skutkiem wojen napole-
ońskich był pokojowy traktat paryski z 1815 roku. Na wystawie zaprezentowano mapy wypraw, 
schematy bitew, plany twierdz, korespondencję wojenną, raporty i dzienniki działań wojennych.
Organizator: Ministerstwo Kultury Obwodu Kaliningradzkiego, Obwodowe Muzeum Historyczno-
-Artystyczne w Kaliningradzie, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
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MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 622-70-38
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793.
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI - XVIII w.
Sala Królewska - Poczet Królów Polskich
Galeria malarstwa polskiego od poł. XVIII do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 – 1765
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

Wystawy czasowe:

N  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji 
Książąt Czartoryskich, do 28.12.

N  Przedmioty pożądania. Handel, wymiana i grabież u schyłku 
starożytności na ziemiach polskich, do 22.06. (Piwnica Gdańska) 

N  Honorowi Obywatele Torunia – zasłużeni i kontrowersyjni, 11.04. 
(piątek), godz. 17.00, do 3.08. (Mała Galeria)

N  Torunianie u Ojca Świętego Jana Pawła II, 24.04. (czwartek),  
godz. 17.00, do 17.08. 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-16.00
bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

czynna codziennie w godz. 10.00-16.00
bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą
Rynek Staromiejski 35

Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Blask tysięcy barw – dalekowschodnie wyroby emaliowane ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, do 5.10.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-16.00
bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł

Dom Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika 15/17

Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza 
i czasów nowożytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika
Piwnice: Świat toruńskiego piernika

Wystawa czasowa:

N  Przyjaciele czy wrogowie? Osoby z kręgu Mikołaja Kopernika,  
do 14.09.

N  Propozycje dla Torunia. Kopernikański plener rzeźbiarski, do 14.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: 
Dom Mikołaja Kopernika
sale ekspozycyjne za wyjątkiem wystawy Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 8 zł
makieta Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł
wystawa Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 7 zł
sala ekspozycyjna i makieta, sale ekspozycyjne i wystawa Świat toruńskiego piernika, 
makieta i  wystawa Świat toruńskiego piernika: 20 zł, 13 zł 
sale ekspozycyjne, makieta Torunia i wystawa Świat Toruńskiego Piernika: 22 zł, ulgowy 17 zł
 

Dom Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia:
część I Pradzieje i wieki średnie
część II Nowożytność 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:

Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich, do 19.10. 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-16.00 (ostatni pokaz godz. 15.00). Pokazy dla grup maksimum  
30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: 
sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 10 zł, ulgowy 6 zł
sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 14 zł, ulgowy 7 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Zagubione dusze – ukryty świat animizmu w fotografiach Arkadiusza 
Podniesińskiego, 4.04. (piątek), godz. 17.00, do 8.06.
Arkadiusz Podniesiński opracował projekt fotograficzny, którego głównymi aktorami stali się 
członkowie różnych  grup etnicznych Czarnego Lądu. Wprowadzał zamierzenie  w czyn podczas 
podróży dookoła Afryki w roku 2012,  docierając do wybranych plemion, wśród których realizował 
swe niecodzienne fotografie. Do ich wykonania posłużył się studyjnym sprzętem fotograficznym, 
dzięki któremu powstające portrety uzyskały niepowtarzalny klimat, a bohaterowie zdjęć prezen-
tują się dumnie, odziani w niecodzienne stroje i przystrojeni ozdobami.  Zamiarem autora było 
przedstawienie fotografowanych postaci w bardzo dystyngowany i bogaty wizualnie sposób,  
odmienny od powszechnie spotykanego w obrazach afrykańskich plemion, brudu i ubóstwa.  
Stosunkowo długie przebywanie w każdym miejscu umożliwiło podróżnikowi nawiązanie bliż-
szego kontaktu z fotografowanymi osobami, wytłumaczenie im celu wizyty oraz uzyskanie ich 
aprobaty i zaangażowania przy wykonywaniu sesji zdjęciowych. W taki sposób powstał projekt 
„Zagubione Dusze”, przedstawiający serię portretów osób, które łączy wspólnie wyznawana przez 
nie religia - animizm. (Magdalena Nierzwicka)

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

W każdą środę wstęp na wystawy stałe w: Ratuszu, Domu Eskenów, Domu Kopernika, 
Muzeum Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą jest bezpłatny. 
Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

N  11.04. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia z cyklu Etnowyprawka Malucha adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. 
W kwietniu ruszymy tropem jaja – jednego z najważniejszych symboli Wielkiej Nocy. Sprawdzi-
my jak wyglądają pisanki, barwione jajka i wydmuszki,  porównamy ich ciężar. Będziemy turlać, 
kręcić i spuszczać jaja z pochylni. Sprawdzimy jakie jest w dotyku jajko zimne, a jakie ciepłe, 
a także co ma ugotowane jajko w środku. Będziemy też sypać wzory piaskiem, tak jak to robiły 
dawniej Kujawianki, by ozdobić świątecznie przestrzeń. Nie zabraknie elementów wokalnych. 
Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać 
odzież na przebranie dla dziecka i dorosłego. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), 
obowiązują wcześniejsze zapisy (1-8.04., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43).

Toruń za pół ceny, 11-13.04. (piątek-niedziela)
W godzinach otwarcia Muzeum wstęp do Parku Etnograficznego 5 zł

Oskar Kolberg i mazurki, 23.04. (wtorek), godz. 12.00 
28. spotkanie z cyklu Muzeum – panaceum dla osób w wieku 55+. Z okazji obchodzonej w tym 
roku 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga dr Olga Kwiatkowska przybliży sylwetkę tej wybitnej 
postaci, autora unikalnego na skalę światową dzieła Lud ze szczególnym podkreśleniem jego 
pracy poświęconej dokumentowaniu folkloru na Kujawach i Pomorzu. Poznamy również Kolberga 
jako kompozytora i szopenologa. Będzie też mowa o mazurkach: tych wypiekanych tradycyjnie 
na wielkanocne stoły, i tych muzycznych. Pojawi się również  humorystyczny wątek pisankowy 
z aktywnym udziałem uczestników. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Warto pamiętać o okula-
rach do czytania! Sala widowiskowa. Bilety: 3 zł

Zabił smoka ogromnego! 23.04. (środa), godz. 18.00
19. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota. W programie: wspólne śpiewanie tradycyjnych 
pieśni wielkanocnych z wykorzystaniem nagrań archiwalnych. W tym wiosennym dniu za pośred-
nictwem konopielek i pieśni wołoczebnych wspomnimy także postać św. Jerzego, legendarnego 
zwycięzcy starodawnego smoka. Prowadzenie: Marta Domachowska. Teksty zapewnia organiza-
tor. Sala widowiskowa, wstęp wolny.

Ubranko-dzierganko, cz. IV, 26.04. (sobota), godz. 16.00-19.00
Kolejna edycja warsztatów robienia na drutach. Tym razem prowadząca, Alicja Orłowska, odsłoni 
przed nami arkana ściegów ażurowych. Zapraszamy osoby, które znają już podstawy dziergania. 
Sala widowiskowa. Koszt udziału 1 os.: 40 zł /3h. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od 3.04. 
Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl 

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki: 
N  26.04. (sobota), godz. 11.00-13.00 Collage spod strzechy 
Wykład z pokazem oraz warsztaty. Na spotkaniu będzie można poznać popularną na przełomie 
XIX i XX wieku, a dziś zapomnianą technikę wykonywania collagowych  obrazów na kanwie, obej-
rzeć część, niedostępnej na co dzień, muzealnej kolekcji tego typu obiektów oraz posłuchać opo-
wieści o historii unikatowych przedmiotów. Uczestnicy spróbują samodzielnie wykonać własny 
obraz na kanwie. Prowadzenie: Hanna Łopatyńska. Sala widowiskowa. Wstęp wolny, obowiązują 
zapisy: tel. 56 622 80 91, w. 48, e-mail: folklor@etnomuzeum.pl.
N  27.04. (niedziela), godz. 13.00-15.00 
Gęś na sposób etnograficzny Wykład z pokazem oraz warsztaty. Na spotkaniu będzie można 
dowiedzieć się m.in. w jaki sposób dawniej hodowano gęsi, jaką rolę odgrywały te ptaki w trady-
cyjnym folklorze, a także jak przygotować gęsie pióro do pisania. Uczestnicy spróbują swoich sił 
w pisaniu za jego pomocą. Prowadzenie: Grażyna Szelągowska i Tomasz Wodzyński. 
Sala widowiskowa. Wstęp wolny, obowiązują zapisy: tel. 56 621 08 15, 
e-mail: gospodarka@etnomuzeum.pl

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
N  Tradycja w małym paluszku – warsztaty dla przedszkolaków pow. 4 lat. W programie elemen-

ty kultury ludowej w zabawach i działaniach plastyczno – muzycznych. Materiały zapewnia 
organizator. Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 os. Opiekunowie ponoszą 
odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego 
przez podopiecznych. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, 
tel. 56 622 89 43.

Dla szkół:
N  Zwyczaje wielkanocne na Kujawach i Pomorzu (od 5.04.) Zajęcia dla różnych grup wiekowych. 

W programie prezentacja ludowych zwyczajów okresu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy na 
Kujawach, Kaszubach, w Borach Tucholskich i na Kociewiu w oparciu o aranżacje świąteczne 
w chatach. Zajęcia prowadzone przez pracowników Muzeum – 5 zł od ucznia, samodzielne 
zwiedzanie (opisy aranżacji dostępne na stronie internetowej Muzeum) – 2 zł od ucznia. 

N  Bajki dla odważnych Zajęcia dla uczniów od kl. IV szkół podstawowych (polecane także dla 
osób z dysfunkcją wzroku). Uczestnicy poznają bajki „dla tych, co się lubią bać” zarejestro-
wane na Kujawach w latach 50. XX wieku. W programie działania twórcze z wykorzystaniem 
książki i audiobooka Bajki dla odważnych. Pierwsze 10 klas otrzyma egzemplarz wydawnictwa 
w prezencie.

IMPREZY:
Słodka Wielkanoc w „Świecie toruńskiego piernika”
21-27.04. godz. 13.00
Świąteczny wypiek pierników. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli upiec piernik w kształcie 
pisanki, a następnie ozdobić go różnokolorowymi lukrami. Wstęp tylko 4 zł (bilet edukacyjny). 
Zgłoszenia: 56 660-5613

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 25-27.04.
Majówka z kulturą i sztuką, 29.04-4.05. 

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)  
– Arsenał. Wystawa stała ukazująca życie codzienne ludzi na wsiach i w małych miastach w re-
gionach etnograficznych Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej w 2. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. Pod-
kreśla pograniczny charakter kultury ludowej, na którą duży wpływ miała kultura mieszczańska 
i szlachecka oraz zmiany polityczne i cywilizacyjne stulecia 1850-1950. Akcentuje także kulturową 
obecność innych grup etnicznych i religijnych na tym terenie. Wystawa oprócz eksponatów prezen-
tuje wiele archiwalnych fotografii oraz zapisów filmowych. Wędrując po wystawie odkryć można 
co dawniej jedzono, jak się ubierano, dbano o higienę, jak pracowano, świętowano, spędzano 
wolny czas.
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał

godziny otwarcia:
wtorek- piątek: godz. 9.00–16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00–16.00
Park Etnograficzny do godz. 15.00

od 15.04.:
wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00
środa, piątek: godz. 9.00-16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00

Bilety: 
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 
wystawa stała Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
ekspozycja czasowa: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
Park Etnograficzny: 30 zł, wystawa stała Tajemnice codzienności…: 30 zł 
Park Etnograficzny i wystawa stała Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

IMPREZY:
Jarmark żywności ekologicznej, 5.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Dziedziniec Muzeum, wstęp wolny.

Sobota z jajem, 5.04. (sobota), godz. 16.00
Rodzinne warsztaty zdobienia jajek i wyrobu kwiatków z bibuły. Uczestnicy nauczą się różnych 
technik zdobniczych od twórców ludowych z Opolszczyzny, Kujaw i Łowicza. Małgorzata Barnat 
i Nadzieja Hajduczenia pokażą jak tworzyć wielobarwne pisanki zdobione woskiem, Henryka Lus 
uczyć będzie oklejania jajek wycinankami z kolorowego papieru a Małgorzata Mateja i Stefania 
Topola zdradzą tajniki wyskrobywania misternych wzorów w kolorowych skorupkach. Aleksandra 
Zawacka zaprezentuje sztukę wykonywania kwiatków z bibuły. Uczestnicy proszeni są o przynie-
sienie ugotowanych jaj i wydmuszek. Sala widowiskowa, bilety: 15 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 40 zł.

Kiermasz wielkanocny, 6.04. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Na przedświąteczny kiermasz tradycyjnie przyjadą twórcy ludowi z różnych regionów Polski. Bę-
dzie okazja do kupienia niepowtarzalnych, własnoręcznie wykonanych przedmiotów, które posłu-
żyć mogą do ozdobienia koszyka 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 nietuzinkowa biżuteria. Nie zabraknie domowych wypieków, potraw i miodów. 
W trakcie imprezy, o godz. 11.00, 12.00 i 13.00 pracownicy Muzeum oprowadzą chętnych po aran-
żacjach świątecznych w Parku Etnograficznym. Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł

Etnowyprawka Malucha: Jajo!
N  10.04. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)



N  Oskar Kolberg – kolekcjoner folkloru Zajęcia z okazji Roku Oskara Kolberga dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych poświęcone słynnemu ludoznawcy i jego unikalnemu na skalę światową dziełu 
Lud a także pracy etnografa dawniej i dziś. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia dot. kultury ludowej 
i folkloru muzycznego, biorąc udział w  „badaniach terenowych” na wystawie Tajemnice codzienno-
ści. Dzięki różnorodnym zadaniom odkryją realia życia naszych przodków na Kujawach i Pomorzu ok.  
100 lat temu. 

N   W to mi graj! Zajęcia umuzykalniające w oparciu o elementy polskiej tradycyjnej muzyki, tańca i śpie-
wu; ćwiczenia rytmiczne, zabawy ruchowe, próba gry na instrumentach ludowych. Formy działań  
i repertuar dostosowywane są do potrzeb uczniów na każdym poziomie edukacji. 

N  Technika na wsi 100 lat temu Zwiedzanie wystawy stałej ścieżką udogodnień technicznych w dawnym 
życiu codziennym przed powszechną elektryfikacją, wyszukiwanie pomysłowych rozwiązań, sporzą-
dzanie przez uczniów notatek rysunkowych i fotograficznych.

Wstęp na wszystkie zajęcia – 5 zł od ucznia. Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opiekunowie 
ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego 
przez podopiecznych. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): 
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, tel. 56 611-27-07
www.muzeum.umk.pl

Wystawy stałe:
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od ceramiki 
antycznej z VII/VI w. p.n.e., poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w., po dzieła kultur 
pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Sala Rektorska z ekspozycją srebrnych insygniów JM Rektora oraz galerią portretów Rektorów UMK.

Muzeum czynne:  wtorek-środa, godz. 10.00-15.00, czwartek-piątek, godz. 12.00-18.00, Wstęp wolny

MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 56 663-66-17
www.muzeumpiernika.pl

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie ciasta, 
wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM 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
Podczas warsztatów: czerpiemy papier, piszemy gęsim piórem, drukujemy pamiątkowy certyekat. W te-
matykę warsztatów wpleciona jest ciekawa historia regionu, w której w XVII wieku znajdowała się naj-
nowocześniejsza papiernia w Polsce. Sięgamy również do historii drukarstwa torunskiego i atmosfery 
średniowiecznych klasztornych skryptoriów. Opowiemy o tym, że nie zawsze pisało się na klawiaturach 
komputerów. Kiedyś były listy zamiast maili, pióro zamiast klawiszy. No i karty czerpane ręcznie, zamiast 
ryz papieru. Jeżeli chcecie przypomnieć sobie - zanim książki zmienią się w e-booki - o tym, że kiedyś 
pisano i drukowano ręcznie, zapraszamy do Muzeum w Grębocinie na warsztaty.
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, indywi-
dualni zwiedzający. Czas trwania - 1,5-2 godz. Cena - 15 zł/os. Wiek - 3-103 lat. 
Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

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

(wystawy w dziale Galerie)

Spotkanie z Fundacją Czarna Owca - Zwierzęta poza prawem
3.04. (czwartek), godz. 18.00
Komitet Obrony Zwierząt i Edukacje ekologicznej zapraszają na spotkanie oraz po-
kaz filmu o sytuacji na Białorusi i spotkanie z autorami filmu – Aśką Wydrych i Tom-
kiem Argasińskim, członkami krakowska Fundacja Czarna Owca Pana Kota. Poroz-
mawiamy o sytuacji zwierząt w tym kraju, a także o ludziach, którzy działają na rzecz 
zmiany sytuacji. Podczas wydarzenia zapraszamy również na stoisko informacyjne 
z petycjami, ulotkami, plakatami i literaturą wokół praw zwierząt. Wstęp wolny

Zwierzęta obchodzą mnie, 4.04. (piątek), godz. 18.00 
Otwarte spotkanie dotyczące organizacji Toruńskiego Tygodnia Weganizmu 2014

Jazziomals - koncert, 16.04. (środa), godz. 19.00
Jazzowy duet gitarowy tworzą Jarek „Szymon” Szymański i Jacek „Pawlacz” Pawlikow-
ski. Duet wykonuje znane standardy jazzowe we własnych opracowaniach na dwie gi-
tary akustyczne. Historia ich wspólnego grania sięga lat 80. XX w. Wówczas w różnych 
konstelacjach zajmowali się muzyką rockową. W 1989 r. z zespołem Brygida występo-
wali na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Obecnie nastawieni są na akustyczne 
granie. Występują w trio z kontrabasistą Andrzejem „Brunerem” Gulczyńskim.

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

Świąteczne ozdoby, 3-4.04. (czwartek-piątek), godz. 16.00
Zajęcia w świetlicy środowiskowej (7-13 lat), na których uczestnicy wykonają ozdoby 
na wielkanocny stół – zajączki i baranki na bazie styropianowych jajek. Wstęp wolny

Wielkanocna Manufaktura, 8.04. (wtorek), godz. 17.30
Warsztaty dla dorosłych i dzieci (od 10 roku życia), na których wykonamy kolorowe, 
wielkanocne jajka ozdobione w technice quillingu. Obowiązują zapisy. Wstęp: 10 zł

Wesołe pisanki, 14.04. (poniedziałek), godz. 15.30
Warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, na których wykonamy papierowe ozdoby 
wielkanocne. Wstęp wolny

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

Podróże małe i duże: Kanada, 5.04. (sobota), godz. 11.00
Prowadzenie Anna Żurawska. Podczas spotkania warsztaty dla dzieci, podczas któ-
rych wykonają pióropusz i pobawią się w Indian. Wstęp wolny

„Idą święta...”, 7.04. (poniedziałek), godz. 16.30
Zapraszamy wszystkich (od 5 do 100 lat) na warsztaty, podczas których uczestnicy 
będą mogli wykonać ozdoby świąteczne oraz kartki w różnych technikach plastycz-
nych. Wstęp: 3 zł, bezpłatny dla osób uczestniczących w zajęciach stałych Domu Muz

Obyczaje świąteczne, 8.04. (wtorek), godz. 10.30
Warsztaty plastyczno-ruchowe przybliżające dawne tradycje związane ze Świętami 
Wielkanocnymi. Podczas warsztatów dzieci będą miały także okazję wykonać kartki 
i ozdoby świąteczne. Współpraca z Filią nr 4 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książ-
nicy Kopernikańskiej w Toruniu. Wstęp: 1 zł od osoby (dla grup zorganizowanych)

Poranek teatralny Grupy Teatralnej T: Supełki - Strachy 
z szafy, 12.04. (sobota), godz. 11.00 
Akcja toczy się w Supełkowie, wiosce zamieszkanej przez Supełki. Pewnego dnia Hor-
tensja słyszy tajemnicze dźwięki dobiegające z jej szafy. Mimo lęku Hortensja wraz ze 
swoim przyjacielem Emilem zbierają się na odwagę i zaglądają do owej szafy. Ku ich 
zdziwieniu okazuje się, że jest ona zamieszkana przez Stracha Gęsią Skórkę, który 
znalazł się w ich świecie za sprawą dzieci, które odczuwają strach. Nasze dzielne Su-
pełki postanawiają pomóc swojemu gościowi w powrocie do domu. Wstęp: 8 zł

Inspiratornia - stroiki na wiosenny stół, 14.04. (pon.), godz. 18.00
Warsztaty florystyczne, podczas których uczestnicy wykonają ze świeżych roślin 
i elementów florystycznych stroiki na świąteczny stół. Wstęp: 10 zł

DOM MUZ, MDK, WOAK

TAK

Wykłady 3.04. (czwartek)
Wykłady: Marcina Lassoty Aspekty prawne komunikacji internetowej, prawa autorskiego w sieci 
oraz polityki prywatności i Wojciecha Szuniewicza Nowa instytucja kultury OPEN GLAM inauguru-
jące realizację projektu To lubię! – cykl warsztatów dla kadry samorządowych instytucji kultury
Miejsce: Od Nowa

59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje wojewódzkie 
11-12.04. (piątek-sobota) Wstęp wolny

Warsztaty z cyklu Pedagogika cyrku dziecięcego (III spotkanie)
12-13.04. (sobota-niedziela)
Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni
13.04. (niedziela) – wernisaż 

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii i Tańca.
Do 30.04. przyjmowane są prace na konkurs fotograficzny pod hasłem Autoportret. Fotografi-
cy-amatorzy zainteresowani udziałem w konkursie nadsyłają do 10 prac, które mogą (ale nie 
muszą) tworzyć zestaw – cykl.  Do 9.05. przyjmowane są zgłoszenia zespołów, grup tanecznych, 
teatrów tańca  i indywidualnych twórców do udziału w Konfrontacjach Opowiedziane Tańcem. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania prezentacji wraz z wypełnioną kartą zgłosze-
nia. 
Regulamin Konfrontacji oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej 
www.woak.torun.pl

Teatr Amorficzny „Sceny z nieba wzięte...?” - premiera
16.04. (środa), godz. 18.00
Scenariusz: Arleta Plitta, Mateusz Łagan oraz pomysły pozostałych członków zespołu, reżyseria: 
Joanna Łagan, choreografia: Magdalena Kotwica. Wstęp wolny

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
27.04. (niedziela), godz. 11.00-13.00 „Skąd się bierze tęcza”
Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: skąd się bierze tęcza? Zaproszeni fizycy pokażą, 
w jaki sposób można domowymi sposobami uzyskać efekt tęczy, jak światło rozszczepia się na 
pryzmacie, w jaki sposób mieszają się kolory. Dowiemy się również jak z kolorów podstawowych 
uzyskać kolory pochodne. Dzieci i dorośli podczas działań plastycznych na dużych powierzch-
niach, przy pomocy pędzli i tasiemek z płótna, wałków itp. przekonają się jak mogą łączyć się ko-
lory, jak stworzyć tęczę. Zostaną utworzone różne stanowiska, przy których w różny sposób będzie 
można doświadczyć łączenia barw.

28.04. (pon.), godz. 17.00-20.00 Wspomnienia przechowane w obrazach
Impreza ma na celu połączenie losów współczesnego człowieka z historią lokalną miejsca, w któ-
rym obecnie się znajduje. Na spotkaniu wykonamy w technice scrapbookingu pierwszą stronę 
do albumu, na której znajdzie się zdjęcie archiwalne miejsca z przeszłości i zdjęcie współczesne 
z uczestnikiem warsztatów, wykonane na tym samym lub zmienionym przez czas tle. Podczas spa-
ceru po Podgórzu chcemy odkryć tajniki historii tego miejsca jako odrębnego organizmu miejskie-
go, a obecnie części Torunia. Chcemy zwrócić uwagę na ważne obiekty architektoniczne, które 
się tam znajdują lub znajdowały. Historyk sztuki opowie historię odwiedzanych miejsc i pokaże 
ich archiwalne zdjęcia. Fotografik wprowadzi uczestników w podstawowe tajniki fotografowania.
29.04. (wtorek), godz. 17.00-19.00 Dopokąd?
Warsztaty teatralno-plastyczne przyglądające się poszukiwaniom własnego stylu człowieka 
współczesnego. 
Na imprezy wstęp wolny - obowiązują wcześniejsze zapisy

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

Nasze dzieła roku, od 1.04.
Wystawa plastyczna pracowni plastycznej MDK D.Lewandowicz

Teatr MDK „Bezimienni”: „Trepanacja” 
5.04. (sobota), godz.18.00 - premiera
12.04. (sobota), godz. 19.00
Spektakl na podstawie tekstów piosenek J. Kaczmarskiego i wierszy M. Świetlickiego.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków 
„8 Wspaniałych”
8.04. (wtorek), godz. 14.00

Koncerty z okazji jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca 
„Młody Toruń”
25.04. (piątek), godz. 18.00 Teatr im.W.Horzycy
26.04. (sobota), godz. 16.30 Koncert Galowy, Teatr im.W.Horzycy

Premierowe pokazy spektakli
26.04. (sobota)
N  godz.18.00 Monodram „Zła Inger” w wykonaniu Malwiny Romańskiej na podst. baśni  

Ch.H.Andersena „Dziewczynka, która podeptała chleb”
N  godz. 19.00 Teatr „Do Skutku” z MDK T. Misiaszka „Na zbity pysk”, tekst T. Misiaszek

Warsztaty taneczne 
29.04. (wtorek), godz. 16.30-19.30 
Warsztaty zespołów Teatru Tańca „AKRO” (J.Miś-Fudali),Tańca współczesnego „Ceinat” 
(M. Midura-Szymańska), Zespołu „Psotki i Śmieszki” (J. Łukaszewicz)

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

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

2. Festiwal Sztuki Faktu: „25 lat wolności”
10–12.04.(czwartek-sobota)
Najlepsze reportaże i dokumenty, wybitni dziennikarze prasowi, telewizyjni i radiowi. Program 
festiwalu nawiązuje do 25. rocznicy wyborów czerwcowych z 1989 r. Program rozszerzony zo-
stanie o zaproszenie publicznej telewizji niemieckiej MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) z Lipska. 
W ramach festiwalu odbędzie się konkurs reportaży i filmów dokumentalnych zrealizowanych 
w minionym roku przez Telewizję Polską, panel dyskusyjny poświęcony etyce w mediach oraz 
Noc Reporterów, podczas której spotkają się reporterzy najważniejszych programów i maga-
zynów reporterskich TVP. Interesującym punktem programu będzie spotkanie z Piotrem Radzi-
szewskim, dyrektorem TVP1 i Tomaszem Sekielskim, podczas którego zostanie pokazany re-
portaż „Zabójcy marzeń” zrealizowany z ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Będą także warsztaty 
„Newsweeka” poświęcone dziennikarstwu śledczemu i dziennikarstwu ery cyfrowej. Tegorocz-
na edycja festiwalu przypomni dorobek Teresy Torańskiej.  Zostaną wręczone nagrody konkur-
sowe, nagroda Festiwalu oraz nagroda specjalna Prezesa Telewizji Polskiej, przyznawana wybit-
nym reportażystom za całokształt twórczości. Jedną z imprez towarzyszących będzie wystawa 
„25 lat wolnej Polski” magazynu „Newsweek Polska”, którą będzie można zobaczyć na Rynku 
Staromiejskim.
Miejsce: Teatr Baj Pomorski
Wstęp na wydarzenia bezpłatny. Program i system internetowej rezerwacji wejściówek: 
www.sztukafaktu.pl

Święto Tańca, 26.04. (sobota)
Popularne szkoły tańca i zespoły taneczne po raz trzeci zaprezentują niezwykle różnorodne po-
kazy i warsztaty dla publiczności. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „At Home in 
Europe”. W ubiegłym roku, toruńską Starówkę zdominowały energetyczne pokazy tańca hip-
-hop i modern, taniec irlandzki i żywiołowe warsztaty tańca rodem Bollywood. Pokażemy taniec 
w jego najróżniejszych odsłonach. W ramach wydarzenia młodzi ludzie będą rozdawać publicz-
ności materiały promocyjne zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Miejsce: Rynek Staromiejski



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

(program Kina Niebieski Kocyk w dziale Kina, Galerii 011 i Dworzec Zachodni w dziale Galerie)

Jazz Club: koncert formacji Kocin Kociński Trio
2.04. (środa), godz. 20.00, mała scena
Skład: Maciej Kociński – saksofony, Krzysztof Szmańda – perkusja, Andrzej Święś – kontrabas.
Projekt będący wynikiem długoletniej i bardzo owocnej współpracy znakomitych muzyków 
wychodzących poza ramy muzyki jazzowej. Atutem projektu jest wykorzystywanie elektroniki 
w połączeniu z instrumentami akustycznymi, wykraczanie poza idee czysto muzyczne (poezja, 
multimedia podczas koncertów). W styczniu 2013 r. ukazał się pierwszy album zespołu Proverbs 
3:5, na którym gościnnie wystąpili Kuba Badach i Patrick Jiya. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozo-
stałe osoby

Koncert zespołu Bielizna oraz Zagadka
3.04. (czwartek), godz. 19.00, mała scena
Bielizna, legenda Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej, powraca i pierwszy raz od kilkunastu lat 
rusza w trasę! Zespół wylansował takie przeboje pokolenia jak „Stefan”, „Prywatne życie kasjerki 
PKP”, czy „Pani Jola”. Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Koncert: Olivia Anna Livki, 4.04 (piątek), godz. 20.00, mała scena 
Na studia wyjechała do Berlina i zaczęła tworzyć pod pseudonimem - Livki, dziwnym, egzotycz-
nym, absurdalnym i ironicznym – jak jej muzyczny wszechświat. W tym czasie powstał jej charak-
terystyczny styl - gryząca gitara basowa, amazońskie chóry, dzikie, etniczne beaty. Od momentu 
pojawienia się na polskim rynku muzycznym i występu w telewizyjnym show „Must Be The Mu-
sic” wystąpiła na Coke Live Music Festival , OFF Festivalu, szeroko komentowany w mediach był 
jej występ jako support Lenny Kravitz’a w Warszawie. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu.

Koncert „Szanty & Wiatr w żagle” – Jerzy Porębski, Atlantyda, DTKF 
Shanty, 5.04. (sobota), godz. 19.00
Organizator imprezy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Instytut Pomorski zaprasza do 
udziału w II edycji Przeglądu Muzyki Szantowej. Publiczności zaprezentują się Wykonawcy sta-
nowiący klasykę tego gatunku – Jerzy Porębski – Szantymen, którego bezapelacyjnie nazwać 
można Numerem Jeden polskiej sceny szantowej, oraz zespół Atlantyda, który również zajmuje 
czołowe miejsce w plejadzie gwiazd. Warto zaznaczyć, że Jerzy Porębski wystąpi przed toruńską 
publicznością po raz pierwszy od ponad trzydziestu lat. Wraz z nimi wystąpią młodzi, aczkolwiek 
uhonorowani wieloma wyróżnieniami i nagrodami toruńscy wykonawcy – grupa DTKF Shanty.  
Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu. Studenci piwo gratis

Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie
7-9.04. (poniedziałek-środa)
W ramach toruńskiej odsłony festiwalu będzie można zobaczyć aż 13 filmów dokumentalnych, 
zarówno długo, jak i krótkometrażowych pochodzących z wielu krajów z całego świata (m.in. 
Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Chin, Polski, Belgii, Norwegii). Poruszona zostanie tematyka 
sytuacji kobiet w afgańskich więzieniach, ludobójstwa na Sri Lance, przesłuchań dokonywanych 
przez chińską policję, honorowego zabójstwa Brytyjki kurdyjskiego pochodzenia, a także wraz 
z Antonem zobaczymy jak funkcjonuje putinowski obóz wojskowy dla nastolatków. Będziemy 
mogli zobaczyć pierwszy rok niepodległości najmłodszego państwa Południowego Sudanu oraz 
posłuchać Salmy, najsłynniejszej tamilskiej poetki Indii, która przez lata była więziona przez ro-
dzinę. Gośćmi specjalnymi festiwalu będą prof. Magdalena Środa i Kazimiera Szczuka. Odbędą 
się również warsztaty pisania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zaś koncert 
zespołu Acquaphonica zakończy tegoroczną edycję festiwalu.

Koncert zespołu Bednarek, 10.04. (czwartek), godz. 19.00
Kamil Bednarek znany również jako MaccaBraa – polski wokalista reggae, kompozytor, autor 
tekstów i instrumentalista. W latach 2008–2012 wokalista formacji Star Guard Muffin, a od 2012 
roku zespołu sygnowanego jego nazwiskiem. „Jestem…” to debiutancki album projektu Bedna-
rek, założonego przez Kamila Bednarka po zawieszeniu działalności grupy StarGuardMuffin. Ar-
tyści przygotowali materiał mniej rozrywkowy, a bardziej refleksyjny. Płyta łączy różne gatunki 
muzyczne z dużą przewagą roots reggae. Bilety: 35 zł, 40 zł w dniu koncertu

Etniczny Zawrót Głowy, 12.04. (sobota), godz. 19.00 
Po raz kolejny zapraszamy wgłęb różnorodności kulturowej. Ponownie Toruń stanie się praw-
dziwą mozaiką kulturową, a to za sprawą zespołów z różnych zakątków naszego kraju - Kurpi, 
Podlasia i Kaszub. Festiwal obejmuje występy zespołów folkowych, warsztaty, pokazy tańców, 
prezentację kultury innych narodów i mniejszości etnicznych.

Wystąpią:
Bubliczki – 7-osobowa grupa hulaszczo–muzyczna z kaszubskim rytmem i zachodniopomorskim 
zadęciem. Od 2007 banda Bubliczków miesza bałkańską energię, cygański spontan i żydowską aurę 
z polską i kaszubską treścią. 
Willow - młody toruński duetem czerpiący inspiracje z szeroko pojętej muzyki folkowej. Wykonują 
zarówno standardy europejskiego folku, jak i piszą własne kompozycje.
Kapela Ze Wsi Warszawa - grupa istnieje od 1997 r. Na jej repertuar składają się awangardowe inter-
pretacje muzyki tradycyjnej, szeroko pojętego terenu Mazowsza. Mimo wierności tradycyjnym tech-
nikom gry i śpiewu, pełne inwencji wykonania dawnych utworów brzmią zaskakująco awangardowo 
i są w pełni zrozumiałe dla współczesnego odbiorcy. 
Avalon - zespół istniejący od 2004 r. Powstał w Toruniu, obecnie liczy 9 tancerek i 1 tancerza.  
Ich pasją jest taniec irlandzki, jego żywiołowość i skoczność.
Omphalos Tribe - warszawskie plemię składające się z pasjonatek ATS®-u w stylu propagowanym 
przez jego twórczynię Carolenę Nericcio. Styl ATS® polega na grupowej improwizacji bazującej na 
porozumieniu pomiędzy tancerkami. 
Spicy Orient - warszawski zespół entuzjastek tańca orientalnego, które pasjonują się nim od wielu 
lat i postanowiły połączyć siły, by przekazać innym swoją radość z tańca. W swoich choreografiach 
prezentują różne oblicza orientu: od klasycznego egipskiego folkloru po belly dance show oraz liczne 
fuzje. 
Towarzyszące: 
N  Warszaty tańca irlandzkiego - uczestnicy nauczą się kilku tradycyjnych tańców irlandzkich céilí 

(czyt. kejli). Tańce te, w odróżnieniu od scenicznych, są na tyle proste, że każdy może się do nich 
przyłączyć. 

N  Warsztaty soutache – rodzaj haftu ręcznego stosowanego przy tworzeniu biżuterii ze specjalnych 
sznurków z włókna – wiskozy.

N  Wystawa: „Za fasadą folkloru”. Akcja fotograficzna mająca na celu podkreślenie trwałości folkloru 
i tradycji w świadomości społeczności polskiej, lokalnie – śląskiej i międzynarodowej. Poprzez 
realizację pierwszego cyklu projektowego twórcy starali się nawiązać do wielorakich aspektów 
oscylujących wokół pojęcia folkloru, tym samym zmierzając się z problemem nawarstwienia się 
przez lata gry pozorów i stereotypów. Na fotografiach przedstawiono przemieszanie teoretycz-
nie przeciwstawnych prądów kulturowych, postacie wtłoczone zostały w scenerie przypisane ich 
kulturze, bądź uchwycone z przedmiotem kojarzącym się z ich narodowością, natomiast jedynym 
„niepasującym” elementem były polskie stroje ludowe. 

N  Jarmark rękodzieła - promujący wyroby z recyklingu i postawę fair trade. Na jarmarku można 
znaleźć biżuterię, wyroby z filcu, papierowej wikliny, przysmaki wegańskie, świece ozdobne,  
decoupage.

Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu, dzieci do lat 12 wchodzą za darmo, warsztaty tańca irlandzkiego 
bezpłatne, warsztaty soutache 15 zł

Wieczór Podróżnika: Dni Australii – Spotkanie z Karoliną Sapniewską 
i Pawłem Wildą, 15.04. (wtorek), godz. 20.00
Pokaz gry na didgeridoo - Łukasz Borzych,  Z Perth do Sydney lądem - czyli 6500 km z outbackiem, 
rajskimi plażami, kangurami i ...? – spotkanie z Karoliną Sypniewską & Pawłem Widą, Study & work 
in Australia - czyli zaplanuj swoją przyszłość w „kangurolandii“- Paweł Wida, degustacja australij-
skich wyrobów & konkursy. Wstęp wolny.

 Otwarta Scena Od Nowy: koncert zespołu Harpya
16.04. (środa), godz. 20.00, mała scena
Zespół bydgosko-toruński. Zespół tworzą muzycy grający niegdyś w różnych zespołach działających 
w Bydgoszczy i Toruniu. Połączyła nas pasja do grania klasyki rocka w klasycznym hard rockowym 
składzie. Wstęp wolny.

Przedsiębiorcza Kobieta, 17.04. (czwartek), godz. 17.00
Innowacyjny projekt Studenckiego Forum Business Centre Club stworzony specjalnie dla kobiet, któ-
re pragną się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz czerpać inspirację od osób, które osiągnę-
ły już sukces w biznesie. Informacje i zapisy: www.przedsiebiorcza-kobieta.pl 

Koncert dla Ukrainy, 23.04. (środa), godz. 20.00, mała scena
Koncert połączony z recytacją wierszy. Organizatorem są studenci II roku filologii włoskiej UMK. 
Wstęp wolny! 

Wieczór poetycki Andrzeja Dorobka
24.04. (czwartek), godz. 20.00, mała scena
Wieczór promocyjny najnowszego tomiku wierszy Andrzeja Dorobka pt. „De Kadencje”.
Andrzej Dorobek jest publicystą, eseistą, tłumaczem i poetą, autorem tomików wierszy: „Odpryski”, 
„Po tamtej stronie światła”, „Święto Zmarłych”, „Translacje i transfiguracje”, „Polifonie”, „Śpiew-
nik”, „Od-jazd” oraz „De-Kadencje”. Przetłumaczył „Nowojorską bohemę” Ronalda Sukenicka 
(1995), przewodnik „Rock na CD” Davida Sinclaira (1996) i biografię H. Bogarta autorstwa Geoffreya 
Meyersa (wciąż czeka na druk). Wśród czasopism, w których pisywał bądź pisze, należałoby wy-
mienić „Ruch Muzyczny”, „Literaturę na świecie”, „Kino”, „NaGłos”, „Opcje”, „Studium” i przede 
wszystkim, „JAZZ FORUM”. Swoje poezje - kiedy tylko może - stara się też prezentować w formie 
recytacji na żywym podkładzie muzycznym. Wstęp wolny. 

U

KLUBY
Dzień Białej Flagi – coroczne spotkanie fanów Republiki
26.04. (sobota), godz. 19.00, mała scena
Na tradycyjnym już kwietniowym Dniu Białej Flagi spotkają się zarówno najstarsi „republikanie”, 
jak i osoby, które dopiero niedawno zafascynowały się zespołem i pragną poczuć niepowtarzalny 
klimat zlotu. W programie imprezy znajdują się między innymi prezentacje unikatowych nagrań 
audio i video, rozmowy z gośćmi specjalnymi, czy konkursy z nagrodami. Bilety: 25 zł dostępne 
także drogą elektroniczną na www.bilety.republikamarzen.pl

Art Prog Festival: koncert SBB, support: Art Of Illusion
27.04. (niedziela), godz. 19.00
SBB w legendarnym składzie: Józef Skrzek, Apostolis Anthimos i Jerzy Piotrowski, który od 1993 
roku mieszka na stałe w Kanadzie, znów razem. Po 20 latach przerwy będzie to jedyna szansa, 
aby usłyszeć SBB w tym najsłynniejszym, oryginalnym składzie. W programie znajdą się najwięk-
sze klasyki z repertuaru SBB, łącznie z wykonywanym ostatni raz pod koniec 1979 roku „Ze sło-
wem biegnę do ciebie”. Bilety: 80 zł, 90 zł w dniu koncertu

KLUB NIEBO, Rynek Staromiejski 1

Schody do Nieba: Sławek Jaskułke solo
28.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Polski pianista jazzowy, kompozytor muzyki fortepianowej, orkiestrowej, teatralnej i filmowej, 
aranżer, producent muzyczny. Absolwent Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej 
w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem). Ma za sobą występy na największych scenach świata, m.in. 
Carnegie Hall w Nowym Jorku, Symphony Hall w Chicago, International Performing Arts Center 
w Moskwie. Brał udział w największych światowych festiwalach. Koncertował w kilkudziesięciu 
krajach świata i na niemal wszystkich kontynentach. W 2006 roku reprezentował Polskę na festi-
walu Music Beyond Borders w Hongkongu, co zaowocowało wydaniem solowej płyty „Jaskułke - 
Hong Kong”. W czerwcu 2013 wziął udział w Festiwalu Kultury Polskiej „Corso Polonia” w Rzymie. 
W lipcu 2012 roku wystąpił solo w słynnych Ogrodach Luksemburskich w Paryżu na Festiwalu 
„Chopin w Ogrodach Luksemburskich”. Twórca projektu „Chopin na pięć fortepianów” prezento-
wanego premierowo na Światowej Wystawie EXPO 2010 w Shanghaju. Bilety: 20 zł

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

Koncert charytatywny „Spełniamy Marzenia”
3.04. (czwartek), godz. 18.00
Wystąpią: Czaqu, Tortilla, support zwycięzca młodej sceny „Spełnij Się”
Dochód z tegorocznej V edycji zostanie przeznaczony na spełnienie marzenia 12-letniego  
Natanaela chorującego na ciężką chorobę genetyczną o nazwie niedobór alfa1 antytrypsyny.  
Marzeniem chłopca jest wyjazd do Disneylandu. Koncert organizowany jest przez stowarzyszenie 
Młodzi Demokraci oraz fundację Mam Marzenie.
Bilet wstępu (cegiełka): 20 zł

Babu Król, Disparates, 13.04. (niedziela), godz. 20.00

Bilety do nabycia w barze klubu od godz. 18.00 oraz w sieci salonów Media Markt, Empik i Saturn 
w całym kraju. Miejsca siedzące można bezpłatnie rezerwować pod numerem telefonu (56) 621-
02-34 od godz. 18.00 bądź osobiście w barze klubu. Ilość stolików ograniczona - obowiązuje 
zasada „kto pierwszy - ten lepszy”.

KLUB NRD
ul. Browarna 6
www.myspace.com/enerde

Odwilż w NRD 
2.04. (środa) Disruptive Impulses - psychosomatyczne performensy
3.04. (czwartek) Już Nie Żyjesz – „Nieświat”
10.04. (czwartek) Hatti Vatti
13.04. (niedziela) Clock Machine
Reanimacja + Pete Wilde, 4.04. (piątek)
Steve Nash Party, 5.04. (sobota)
JWP / BC w Toruniu, 11.04. (piątek)
Level 7, 12.04. (sobota)
We Love Beats : Kixnare, Szatt, Tas, Pac One, 18.04. (piątek)
Re/Animacja, 19.04. (sobota)

Commercial Break #10, 20.04. (niedziela)
Lany Poniedziałek, Lana wóda! 21.04. (poniedziałek)
AXMusique i Avtomat, 25.04. (piątek)
Cropp Party, 26.04. (sobota)

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA 
ul. Łazienna 30, tel. 56 658-11-22
www.tpart.pl

Konkurs Talent Show Karaoke Live Show 
każda środa i czwartek
W środę formuła jest otwarta dla wszystkich chętnych do śpiewania z zespołem akompaniującym 
Cukerky. W każdy czwartek organizatorzy chcą pobudzić rzesze zdolnych, ale mało aktywnych 
studentów. Do wyboru ponad 200 utworów. Wstęp wolny 

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

Koncert: The Animators + Draże, 4.04. (piątek)
Bilety: 10/15 zł

II Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA
6.04. (niedziela) Wideoklip: 76’
13.04. (niedziela) Studyjny: 89’
27.04. (niedziela) Off & Workshop + Animowane fraszki: 93’ 
Kontynuacja prezentacji 5 bloków konkursowych prezentujących najnowszą polską animację 
autorską dla dorosłych. Jurorami będą widzowie biorący udział w projekcjach, i to oni zdecydują, 
do kogo powędrują Złote, Srebrne i Brązowe Tobołki Koziołka Matołka.

Toruń-SKA Potańcówka #9: The Offenders (IT) + CT-Tones 
11.04. (piątek) Bilety: 20/25 zł

Hypodermic (Lunatic B-DAY Party) 12.04. (sobota)
Bilety: 5 zł kobiety/10 zł mężczyźni

Fresh Vibes (Deep / Groove / House / Indie Dance / Nu Disco), 20.04. (niedziela)

Riot Sounds! #11: New Hate Rising (GER) + Rise From Above (GER) + Ratrace, 23.04. 
(środa), Bilety: 12 zł

Koncert: Komety + The Cashed 26.04. (sobota), Bilety: 20/25 zł

KLUB MUZYCZNY MOZART
ul. Ducha Św. 6

We Are The Plague Tour 2014, 5.04. (sobota), godz. 18.30
W trasę ruszyły trzy ekstremalne, metalowe zespoły. Trasa stanowi element promocji najnowsze-
go wydawnictwa death-metalowej grupy Northern Plague. Płyta „Manifesto” doceniona została 
zarówno za granicą, jak i w kraju, zbierając w recenzjach wysokie noty. Na wydarzeniu wystąpi 
również poznański skład Cruelty In The Garden, reprezentujący nowoczesne brzmienia z pograni-
cza deathcore oraz grający progresywny metal, warszawski Alpha Zero.
Bilety: 12 zł, w dniu koncertu: 20 zł
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Syn Boży, premiera: 2.04.
dramat USA 2014
reżyseria: Christopher Spencer, występują: Diogo Morgado, Roma Downey, Greg Hicks
Ekranizacja ukazuje całe życie Chrystusa – od narodzin przez Jego nauczanie, ukrzyżowanie aż po zmar-
twychwstanie. W obrazie nakręconym z epickim rozmachem przez twórców bijącego rekordy popular-
ności serialu „Biblia” w tytułowej roli będziemy oglądać portugalskiego aktora Diogo Morgado, a jako 
Marię pamiętną z dwukrotnie nominowanej do Złotego Globu roli w „Dotyku anioła” Romę Downey

Sarila. Podróż do krainy legend, premiera: 4.04.
animacja, Kanada 2013
reżyseria: Lancy Savard
Kiedy za sprawą złych mocy szczęście odwraca się od plemienia Eskimosów, jednym sposobem 
na pokonanie zaklęcia pozostaje wyprawa do magicznej krainy Sarila. Na czele ekspedycji staną 
dzielny syn wodza Putulik i jego piękna narzeczona Apik, wspierani przez młodego czarodzieja 
Markussiego, psotnego leminga oraz zaprzęg wesołych psów husky.

Kochanie, chyba cię zabiłem, premiera: 4.04.
sensacyjny, czarna komedia Polska 2014
reżyseria: Kuba Nieścierow, występują: Zbigniew Zamachowski, Marcin Korcz, Izabela Kuna
Spokojny księgowy Jan, za sprawą pechowego zbiegu okoliczności, staje się podwójnym mordercą, 
wyprawiając w zaświaty niewierną żonę i jej kochanka. Nagranie wideo z zabójstwem trafia przez 
pomyłkę w ręce Kacpra, pracownika wypożyczalni filmów. Kacper i jego dziewczyna postanawiają 
szantażować zabójcę. Tropem kilera i szantażystów podążają dwaj niekonwencjonalni policjanci.

Droga do zapomnienia, premiera: 4.04.
dramat, biograficzny Australia, Wielka Brytania 2013
reżyseria: Jonathan Teplitzky, występują: Colin Firth, Nicole Kidman, Eremy Irvine
Eric Lomax jest tajemniczym, nieco melancholijnym mężczyzną, który w pociągu poznaje piękną niezna-
jomą, Patti. Miłość od pierwszego wejrzenia prowadzi parę do szybkiego ślubu. Szczęście Patti zakłóca 
jednak niepokojąca tajemnica związana z przeszłością Erica. Jako młody brytyjski oficer, Eric został poj-
many przez Japończyków podczas II wojny światowej. Podczas długich i brutalnych przesłuchań otarł się 
o śmierć. Teraz, wspierany przez odważną Patti, wyrusza na poszukiwanie swojego japońskiego oprawcy.

Niezgodna, premiera: 4.04
akcja, romans, SI-Fi USA 2014
reżyseria: Neil Burger, występują: Theo James, Shailene Woodley, Ashley Judd
W metropolii wzniesionej na ruinach Chicago idealne społeczeństwo budowane jest na zasadzie 
selekcji. Każdy nastolatek musi przejść test predyspozycji określający jego przynależność do jed-
nej z pięciu grup. Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu kluczowych cech, będziesz żyć na marginesie. 
Jeśli zaś masz więcej niż jedną z nich, jesteś NIEZGODNYM i czeka cię całkowita eliminacja. Chyba 
że – tak jak Beatrice – uda ci się uciec i znaleźć drogę do podziemnego świata ludzi, którzy zdecy-
dowali się rzucić wyzwanie bezdusznemu systemowi.

Karol, który został świętym, premiera: 21.04.
biograficzny, familijny, religijny Polska 2014
reżyseria: Grzegorz Sadurski, występują: Andrzej Tkacz, Piotr Fronczewski, Katarzyna Glinka
2-letni Kacper, pasjonat animacji komputerowej, zmaga się z grupą szkolnych chuliganów. Kiedy 
chłopiec zostaje na kilka dni pod opieką dziadka, opowiada mu o swoich problemach w szkole. 
Dziadek zabiera go na weekendowy wypad w Tatry. Tam, ucząc wnuka radzenia sobie z trudnymi 
warunkami przyrody, snuje opowieść o przyjacielu z dzieciństwa - Karolu.

KINO CENTRUM
Centrum Sztuki Współczesnej, Wały gen. Sikorskiego 13, 
tel. 56 610-97-18, www.csw.torun.pl/kino-centrum

Kinodanie
N  1.04. godz. 20.30 Tajemnica Filomeny reż. Stephen Frears, USA/ Francja/ Wlk Bryt. 2013
Oparty na prawdziwej historii, wzruszający i zabawny film, który zderza ze sobą skrajnie różnych 
bohaterów, wykorzystując talenty aktorskie odtwórców głównych ról: Judi Dench i Steve’a Coogana.

KINA
N  8.04. godz. 20.30 Grawitacja reż. Alfonso Cuaron, USA 2013
Nagrodzeni Oscarami Sandra Bullock oraz George Clooney grają w przyprawiającym o szybsze 
bicie serca thrillerze, którzy przenosi widza w nieskończoną i bezlitosną głębię wszechświata. 
N  15.04. godz. 20.30 Sierpień w hrabstwie Osage reż. John Wells, USA 2013
Zabarwione sarkastycznym humorem spojrzenie na trudną relację matki i jej trzech dorosłych 
córek, które opuściły rodzinny dom, dystansując się od bliskich i przeszłości. Pewnego dnia 
powracają, by zmierzyć się z emocjami, które niegdyś doprowadziły do niezgody w rodzinie. 
N  22.04. godz. 20.30 Ratując pana Banksa reż. John Lee Hancock, USA
Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o kulisach powstania filmu „Mary Poppins”. 
Pełna nieporozumień i burzliwych kłótni współpraca pomiędzy Waltem Disneyem a pisarką 
P.L. Travers omal nie zakończyła się niepowodzeniem i klęską produkcji filmowej. 
N  29.04. godz. 20.30 Wielkie piękno reż. Paulo Sorrentino, Francja/ Włochy 2013
„Poezja obrazu i uczta dla oczu widza” czy „Cudownie wzruszająca historia, na granicy jawy 
i snu…”– jak pisali o nim dziennikarze filmowi na Festiwalu w Cannes.

Premiery
N  Noe: Wybrany przez Boga, reż. Darren Aronofsky, USA/ Niemcy 2014
Darren Aronofsky tworzy własną wizję biblijnej historii o Arce Noego. Świat to miejsce po-
zbawione nadziei, gdzie nie pada deszcz i nie wschodzi zboże. Rządzą nim samozwańczy 
przywódcy wraz ze swoimi barbarzyńskimi hordami. Jedyny dobry człowiek to Noe.
N  The Grand Budapest hotel, reż. Wes Anderson, USA
Niezwykłe przygody ekscentrycznego portiera, który uwikłany zostaje w aferę wokół kradzie-
ży bezcennego renesansowego obrazu i walkę o przejęcie ogromnej fortuny rodzinnej.
N  Imigrantka, reż. James Gray, USA 2013
Rozgrywająca się w Ameryce w czasach prohibicji opowieść o trójkącie miłosnym.
N  Stacja Warszawa, reż. Maciej Cuske, Kacper Lisowski, Nenad Miković, Mateusz Rakowicz 

i Tymon Wyciszkiewicz, Polska 2013
Sześć historii składających się na panoramę obyczajową i portret współczesnej Warszawy.
N  Hardcore disco, reż. Krzysztof Skonieczny, Polska 2014
Współczesna, pełna kontrastów metropolia. Nowobogaccy rodzice i ich pochłonięte hedo-
nizmem, żyjące chwilą dzieci, a wokół nich rzeczywistość, w której wzbiera gniew i napięcie 
bliskie eksplozji. W takiej scenerii poznajemy Marcina, młodego chłopaka, który zaraz po 
przyjeździe do miasta spotyka trochę młodszą od siebie Olę.
N  Obietnica reż. Anna Kazejak, Polska/ Dania 2014
Lila i Janek, uczniowie wielkomiejskiego liceum, należą do generacji, która komunikuje się 
głównie przez Skype’a i Facebooka. Jednak pewnego dnia Lila zrywa z Jankiem, oskarżając go 
o zdradę. Zakochany chłopak będzie musiał zapłacić wysoką cenę za niewinny błąd.

W starym kinie: 18.04. Buntownik bez powodu, reż. Nicholas Ray, USA 1955

Kino dla seniora: 29.04. godz. 13.00 Imigrantka

Plakatobranie 16.04. (środa), godz. 17.00
Celem jest nie tylko przewietrzenie naszych magazynów, ale i dbałość o ochronę środowiska, 
dzięki zastosowaniu szeroko pojętego recycklingu.

KINO NIEBIESKI KOCYK
Klub Od Nowa, ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Smak curry, reż. Ritesh Batra, Francja, Indie, Niemcy, USA, 2013
1.04. (wtorek), godz. 19.00
Ila jest wciąż młoda i piękna, postanawia dodać trochę koloru swemu bezbarwnemu małżeń-
stwu - zgodnie z maksymą “przez żołądek do serca”. Kobieta ma nadzieję, że nowa potrawa 
przyspieszy bicie serca jej wiecznie nieobecnego męża. Specjalna przesyłka z jedzeniem 
przez pomyłkę trafia w ręce innego mężczyzny. 

Tylko kochankowie przeżyją, reż. Jim Jarmusch, Francja, Niemcy, 
USA, Wielka Brytania, Cypr, 2013, 14.04. (pon.), godz. 19.00
Adam jest unikającym rozgłosu i słonecznego światła undergroundowym muzykiem. Melan-
cholijną samotność rozjaśnia długo oczekiwany przyjazd jego ukochanej, Ewy. Razem jeżdżą 
nocami po Detroit w hipnotycznym rytmie muzyki, celebrując każdą spędzaną razem chwilę. 
Jednak niezapowiedzianie dołączy do nich nieobliczalna i siostra Ewy - Ava.

Co jest grane, Davis?, reż. Ethan Coen, Joel Coen, Francja, USA, 
2013, 15.04. (wtorek), godz. 19.00
Tytułowy Davis to przenoszący się z jednej kanapy na drugą, z podrzędnego nowojorskie-
go baru do kolejnego, intrygujący muzyk. Davis szuka nie tylko swojego miejsca w świecie,  
ale także wciąż uciekającego mu kota. Po drodze marzy o zrobieniu wielkiej kariery muzycznej.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł – pozostałe osoby

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

„Cudowna podróż” (dla młodych widzów)
W trakcie seansu przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi 
greckie mity. Udajemy się także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni 
Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmu-
ry 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 przezna-
czona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.

„Makrokosmos”
Podróż do krańców czasu i przestrzeni. W czasie niesamowitego lotu, oddalając się coraz 
bardziej od Ziemi, napotykamy planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu ogarnąć Wszech-
świat w największej skali. Wyruszymy też w niezwykłą podróż w czasie. Zobaczymy narodziny 
i schyłek galaktyk, powstanie naszego układu planetarnego. Poznamy ewolucję kosmosu na 
przestrzeni miliardów lat, jego początek i możliwy koniec, stawiając pytanie o przyszłość i cel 
naszej cywilizacji.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy kosmosu” i „Mój kumpel Niko”, a także „Opera-
cja Saturn”, „Osiem planet ?”, „Wirująca Ziemia”, „Wehikuł czasu”, „Ziemia – planeta Koper-
nika” i „Znaki na niebie”.

Godziny prezentacji seansów:  od wtorku do piątku o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00 
i 15.15;  w soboty o godz. 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30 i 17.45;  w niedziele o godz. 
12.00, 13.30, 15.00, 16.30.

Ceny biletów wstępu na seanse w Planetarium: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 
12 zł, na wersję angielską: 15 zł, w weekendy dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając ka-
mery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwiedzających 
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 do sali Orbitarium:  od wtorku do piątku wejścia o godz. 9.30, 10.45, 12.00, 
13.15 i 14.30;  w soboty wejścia o godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00;  w niedziele wej-
ścia o godz. 11.15, 12.45, 14.15, 15.45.
Ceny biletów wstępu do Orbitarium: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy 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 spo-
sób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu 
następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. 
pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie 
wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i mi-
nerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak 
na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający 
wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywili-
zacji człowieka. 

Godziny wejść do sali Geodium:  od wtorku do piątku wejścia o godz. 10.00, 11.15, 12.30, 
13.45 i 15.00;  w soboty wejścia o godz. 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30;  w niedziele wej-
ścia o godz. 11.15, 13.00, 14.30 i 16.00.

Ceny biletów wstępu do Geodium:
grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy
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UMK, UMT, TNT
www.festiwal.torun.pl

14. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 25-29.04. (piątek-wtorek)
Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regio-
nu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokal-
nych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują 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 nie-
dostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli 
różnych firm oraz instytucji. W programie 160 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, 
wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. 
Na imprezy wstęp bezpłatny, na większość obowiązują zapisy i wejściówki. Szczegóły na stronie 
internetowej 

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

Wahadło Foucalta
O obrotach. Tematem wystawy są koło i ruch obrotowy – w tym także jego zastosowania 
praktyczne. 
Rzeka. Centralny punkt wystawy stanowi model rzeki - zaprezentowany od źródeł po ujście. 

Wystawy czasowe:

Życie
Interaktywna biologiczna ekspozycja, której tematem jest anatomia człowieka, ale obejmuje 
także zagadnienia z szerzej pojętej biologii. Ilustruje ją i zachęca do interaktywnego odbioru, 
sprawiając, że zwiedzający może poczuć się jak prawdziwy naukowiec lub badacz. Podróż przez 
świat anatomii jest jednocześnie wędrówką przez najnowocześniejsze dokonania nauki i tech-
niki. Dzięki wystawie zwiedzający mogą zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem. Korzystając 
z modeli i mikroskopów dowiedzą się, co dzieje się wewnątrz ludzkiego ciała. Rozpoznając rośli-
ny i zwierzęta, zobaczymy jak przystosowały się do życia na Ziemi.

Fenomeny Elektryczności 
Interaktywna ekspozycja w całości poświęcona elektryczności. Zawiera wszystkie kluczowe ele-
menty do przeprowadzania samodzielnych doświadczeń i eksperymentów. Korzystając z 12 sta-
nowisk, zwiedzający dowiedzą się, czy człowiek może być baterią, na czym polegają odnawialne 
źródła energii w tym energia słoneczna i wiatrowa, zbadają różne natężenia oporu oraz dowiedzą 
się czym jest obwód zamknięty.

Niemożliwe
W Centrum można odkryć tajemnice iluzji optycznych. Interaktywna wystawa składa się ze sta-
nowisk, ilustrujących zjawiska optyczne wykorzystywane przez iluzjonistów i nie tylko. Wystawa 
jest przeznaczona dla zwiedzających w każdym wieku. Zawiera wszystkie elementy konieczne do 
przeprowadzania samodzielnych obserwacji i eksperymentów.

Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych
Autor wystawy dr Maciej Kluza przedstawił ewolucję lunety, jako jednego z najważniejszych 
przyrządów naukowych w dziejach. Wystawa prezentuje 400 lat ewolucji lunety i teleskopu – od 
narzędzia pozwalającego na obserwację nowych zjawisk na niebie do precyzyjnego przyrządu 
pomiarowego. Ważne miejsce na wystawie znajdują akcesoria, które umożliwiły przekształce-
nie teleskopu z urządzenia obserwacyjnego w przyrząd pomiarowy jak chociażby mikrometry, 
kamery fotograficzne i CCD, fotometry czy spektroskopy. Wystawę uzupełniają liczne instalacje 
interaktywne, które pozwalają widzom lepiej zrozumieć zasadę działania i sposób użycia tele-
skopów. Znajdujące się na wystawie historyczne lunety i teleskopy, a także obrazy, grafiki oraz 
druki ilustrują zmiany wyglądu oraz metod prowadzenia obserwacji astronomicznych w ciągu 
minionych 400 lat.

Kalejdoskop – przewrotne OKO
To przede wszystkim niezwykły świat luster. Razem z ekspozycją „Barwy ze Słońca” tworzą naj-
większą wystawę optyczną w Polsce. Odwiedzający ekspozycję spojrzą w – największy w Polsce 
kalejdoskop – umożliwiający wykonywanie zdjęć powstających w nim obrazów, zobaczą znika-
jącą rękę, zamienią się twarzą z przyjacielem, dotkną czegoś co nie istnieje, a nawet nawiną 

IINNI ORGANIZATORZY



Sala 3 
N  Bliżej siebie - bliżej Flow – Agnieszka Ważny – o tym jak obudzić w sobie ogień, namiętność, 

radość życia, radość tworzenia i działania
N  Bądź coachem dla swojego dziecka Jeśli chcesz wiedzieć jak motywować dziecko poprzez 

wsparcie, inspiracje, zabawę budując w ten sposób codziennie swój autorytet oparty na za-
ufaniu-warsztat poprowadzi Agnieszka Ważny

N  Matematyka na wesoło, czyli neurodydaktyka w praktyce - Matematyka to świetna zabawa! 
Matematyką, która nas otacza, można cieszyć się i bawić na co dzień. Budować w ten sposób 
solidny fundament pod przyszłość. Prowadzi Agnieszka Ważny

N  Czy Krokodyle używają szczoteczki do zębów? - zabawa z Lego WeDo® - prowadzenie Króle-
stwo Edukacji

Sala Otwarta
N  Gra Carrom - bilard Indyjski poprowadzi Łukasz Kamiński
N  Rozpoczęcie gry miejskiej Enigma autor gry Marcin Łęcki
N  Spotkanie z bębniarzem Przemkiem Kubskim
N  Siedziba Zabawarapii – Kaszczorek, ul. Gwiaździsta 20 
N  Jak sie mądrze z dziećmi bawić wykorzystując wszystkie zmysły? Zabawy z dziećmi poprowa-

dzi i zainspiruje Angelika Brombley
6.04. (niedziela)
Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Bartkiewiczówny 93
Sala 1
N  Rodzinna podróż dokoła świata - o swoich podróżach i planach na przyszłość opowie rodzina 

Łopacińskich
N  Poznaj siłę Fotocoachingu - Fotocoaching łączy fotografię, psychologię i coaching. Pozwala na 

zobaczenie siebie z różnych perspektyw. Prowadzący Jacek Kutyba i Ewa Ogrodowska
N  Rabbiterapia dla każdego - Kim jest królik? Co zjada? Jak sprawić, aby dobrze czuł się w na-

szym domu? Jakie korzyści daje nam przebywanie z królikiem? Warsztat dla rodzin z dziećmi 
poprowadzi Fundacja Azyl dla Królików

Sala 2
N  Warsztaty kulinarne dla dzieci kreatywnie, smacznie, zdrowo, kolorowo. Jak robić kreatywne 

i zdrowe kanapki, które dzieci chętnie zjedzą?, prowadzenie Aneta Walczak Urbańska.
N  Witarianizm - styl życia i pasja - Jak wygląda dzień z życia witarianina? Dieta, naturalne ko-

smetyki i czysty dom bez chemii. O tym wszystkim opowiemy podczas warsztatu. Prowadzący 
Renata Wypij i Jacek Watała.

N  Decoupage – Angelika Jasiulewicz zaprowadzi do krainy twórczości, gdzie można będzie wy-
czarować pięknie ozdobione przedmioty.

Sala 3
N  Mały Picasso - Fundacja Proyecto Domeyko - innowacyjne warsztaty plastyczno-językowe dla 

dzieci w wieku 8-12 lat. Dzieci poznają kulturę i język hiszpański.
N  Spotkanie z hiszpańskim dla dorosłych –Fundacja Proyecto Domeyko
N  Spotkanie z kreatywnym pisaniem – Justyna Niebieszczańska odpowie na pytanie jak pisać 

coraz lepiej. Jak tworzyć opowieści, które poruszają czytelnika.
N  Kobieta… w torebce ukryta czyli jak to, co nosisz ze sobą, mówi o tym, jaka jesteś – warsztat 

poprowadzi dr n. hum. Dominika Łęcka
Sala otwarta
N  Finał gry miejskiej – wręczenie nagród
N  Malowanie ciała henną
Siedziba Alliance Francaise
N  Warsztat: Młode czy dojrzałe? Porozmawiajmy o winach – warsztat degustacji wina poprowa-

dzi somelier Julio Cesar Sobrino
N  Warsztat Kulinarny: Dania francuskie – Stowarzyszenie Alliance Francaise
Zapisy: torunzpasja@gmail.com

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

Festiwal Cichej Muzyki: Biber i spółka, czyli podróże do niepamięci
12.04. (sobota), godz. 17.00
Pierwszym wykonawcą IV Festiwalu Cichej Muzyki będzie znany już toruńskiej publiczności kra-
kowski skrzypek, Zbigniew Pilch, którego solowy występ w repertuarze bachowskim zachwycił 
2 lata temu słuchaczy. Wykonawca, który specjalizuje się w muzyce dawnej i tym razem zagra 
muzykę solową na skrzypcach barokowych. Repertuar: dzieła z kręgu muzyki niemieckiej, m.in. 
Heinrich Ignaz Franz von Biber.
Dr Zbigniew Pilch ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie skrzypiec, jednocześnie 
studiował skrzypce barokowe. Od 2006 roku jest stałym gościnnym dyrygentem orkiestry 
Filharmonii Wrocławskiej. Wykłada skrzypce barokowe i altówkę barokową na Akademiach 
Muzycznych we Wrocławiu i w Krakowie. Jest koncertmistrzem Wrocławskiej Orkiestry Baro-
kowej. Współpracuje z Warszawską Operą Kameralną. Prowadzi kursy mistrzowskie. Koncer-
tuje głównie jako solista, ale także kameralista i dyrygent. Za granicą współpracuje z fińską 
Battalią, duńskim Concerto Copenhagen, Belgijskim Collegium Vocale z Gandawy, hiszpań-
skim Al Ayre Español, czeską Musica Florea. Interesuje się muzyką instrumentalną od XVI do 
XXI wieku, szczególnie wirtuozowską muzyką skrzypcową. Gra na skrzypcach barokowych  

promienie światła na szpulkę. Przy pomocy specjalnie zaprojektowanych eksponatów pokazujemy 
działanie lunety, camera obscura, aparatu fotograficznego czy światłowodów. Nawet przy niewiel-
kich zdolnościach plastycznych warto poświęcić czas na próbę rysunku z natury przy pomocy spe-
cjalnego urządzenia mistrzów z minionych wieków. Dla miłośników gier zręcznościowych przygoto-
wano specjalne labirynty, w których można zmierzyć się z sytuacją, w której mózg wyraźnie nie radzi 
sobie z kierowaniem naszą ręką.

Barwy ze słońca
Świat kolorów połączony z efektami filmowymi i stroboskopowymi. Odwiedzający między innymi: 
zobaczą taniec kolorów, stworzą własny trójwymiarowy obraz, zobaczą jak z trzech barw powstaje 
kolorowa fotografia, zbadają dlaczego to samo koło obraca się jednocześnie w przeciwnych kierun-
kach czy poszukają tęczy w szklanym deszczu.

Centrum czynne:
wtorek-czwartek w godz. 10.00-16.00
piątek w godz. 11.00-20.00
sobota i niedziela w godz. 12.00-18.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 15 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 35 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 12 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Pokaz naukowy: 13 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
Dziecięca ścieżka edukacyjna z atrakcjami: 30 zł / osobę (grupa max. 10 osobowa), 25zł / osobę 
(grupa max. 20 osobowa)

Edukacja/warsztaty:
N  1, 8, 15, godz. 10.00-11.00. 12.00-13.00 „Wiem, co jem” - szkoła podstawowa: kl. 4-6
N  3, 10, 24.04., godz. 10.00-11.00, 12.00 -13.00 „Elektromagnetyczny majsterkowicz” - gimnazjum: 

kl. 1-3 
N  4, 11, 25.04., godz. 12.00-13.30 „Lampa Aladyna” - gimnazjum: kl. 3, szkoła ponadgimnazjalna: 

kl. 1-2 4, 11, 25.04., godz. 10.00 -12.00 Oferta „Piątki dla przedszkoli”: warsztat „Razem ze Słon-
kiem – Wiosna” + 1.15 godzina zwiedzania Centrum

N  4, 11, 25.04. Oferta „1+2”: godzinny warsztat „DNA na talerzu” + 2 godziny zwiedzania Centrum 
17.00-20.00; warsztat: 17.00-18.00 

N  5.04., godz.  12.00-15.00, 15.00-18.00, 15.04. godz. 10.00-13.00 Oferta „1+2”: Science show 
„Jajem w naukę” + zwiedzanie Centrum

N  12.04. godz. 12.00-13.30, 16.00-17.30 „Zwariowane księżyce” 
N  Dodatkowo: 1-3, 8-10, 16-17, 23-24, 29-30.04. Ścieżka tematyczna do wyboru na wystawie: „Bar-

wy ze Słońca” lub „Kalejdoskop – przewrotne oko”. Do wyboru poziom edukacyjny: I, II, III, IV  
+ zwiedzanie pozostałych wystaw

N  4, 11, 25.04. godz. 11.00-14.00 Ścieżka tematyczna do wyboru na wystawie: „Barwy ze Słońca” 
lub „Kalejdoskop – przewrotne oko”

JOANNA RUTECKA
KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
OXFORD STATION AKADEMIA NAUKI
www.torunzpasja.pl

Festiwal Toruń z Pasją, 5-6.04. (sobota-niedziela)
Różnorodność spotkań, gier, warsztatów odbywających się w weekend w Toruniu. Tematem prze-
wodnim jest pasja w pięciu aspektach: kulinarnym, podróżniczym, artystycznym, rozwojowym oraz 
specjalnie dla rodzin – warsztaty rodzinne i dla dzieci. Podczas festiwalu spotkacie pasjonatów, 
profesjonalistów, ludzi inspirujących. Korzystając z ich doświadczenia nauczycie się nowych umie-
jętności, poznacie ciekawe i przydatne informacje. 
5.04. (sobota)
Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Bartkiewiczówny 93
Sala 1
N  Sri Lanka - raj na ziemi – Magdalena Brzezińska opowie o podróży na Sri Lankę
N  Life Trip - podróże życia – Piotr Jankowski podpowie jak podróżować za niewielkie pieniądze 
N  Zaprezentuj się! – Joanna Cieślak zdradzi tajniki udanej autoprezentacji i udzieli rad jak zrobić 

dobre pierwsze wrażenie
N  Joga śmiechu – Katarzyna Zielińska pokaże przyjemne lekkie ćwiczenia z elementami ćwiczeń od-

dechowych zaczerpniętych z jogi
N  Poczuj rytm - warsztat gry na bębnach djembe – Przemek Kubski przeprowadzi warsztat gry na 

bębnach zachodnioafrykańskich
Sala 2
N  Lalki szmacianki – warsztat rodzinnego szycia lalek z Kamilą Krzanik - Dworanowską
N  Doula, doulowanie, poród z doulą – co to właściwie znaczy? Opowie Marta Kokorzycka

i współczesnych, altówce i violi d’amore. Przez wiele lat był członkiem orkiestry Sinfonietta Cra-
covia. Mieszka w Krakowie, bardzo lubi gotować, uwielbia koleje, najbardziej kocha grać recitale 
solowe.
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Wstęp wolny

FILHARMONIA POMORSKA
im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, tel. 52 321-25-50

W hołdzie Janowi Pawłowi II - z okazji kanonizacji
29.04. (wtorek), godz. 19.00
Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa No-
wowiejskiego w Bydgoszczy, José Maria Florêncio, dyrygent, Ingrida Gapova, I sopran
Barbara Gutaj-Monowid, II sopran, Jan Jakub Monowid, alt, Łukasz Załęski, tenor, Robert Gier-
lach, bas, Janusz Stanecki, przygotowanie Chóru
W programie: Bach - Magnificat D-dur BWV 243
Miejsce: Kościół św. Jakuba Apostoła
Bilety: 20 zł

CHÓR ASTROLABIUM

Koncert Pasyjny „Ludu mój ludu...”, 
6.04. (niedziela), godz. 19.30
Wystąpią: Chór Astrolabium, Aleksandra Turalska 
– sopran, Kinga Litowska – dyrygent, Dorota Bo-
niewicz - recytacja
Koncert rozpoczyna obchody jubileuszu 15-lecia 
istnienia zespołu, w programie  m.in utwory z pły-
ty „Astrolabium Sings Bembinow” nominowanej 
do tegorocznej nagrody Fryderyka.
Miejsce: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny 

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN 
BAPTYSTÓW

Koncert Natalii Niemen, 26.04. 
(sobota), godz. 17.00
Koncert z okazji obchodów 25-lecia istnienia 
w powojennym Toruniu Kościoła Chrześcijan 
Baptystów.
Natalia Niemen to piosenkarka, autorka muzyki 
i tekstów. Z muzyką związana jest od najmłod-
szych lat. Od ponad dekady współpracuje z ze-
społami New life’m i TGD. Zarówno w tworzeniu 
muzyki, jak i w wyrazie wokalnym artystka in-
spiruje się starym rhytm’n’bluesem, rock’n’rol-
lem, ekspresją pieśniarzy flamenco, ale także 
chorałem gregoriańskim i muzyką cerkiewną. 
Osobowość i głos artystki należą do jednych 
z najbardziej charakterystycznych i nietuzinko-
wych dzisiejszej muzyki polskiej. Natalia Niemen 
Kameralna to duet z Pawłem Bzimem Zareckim, 
pianistą, aranżerem, producentem muzycznym od lat współpracującym z artystami w Polsce i za-
granicą m.in. Anną Marią Jopek, Mietkiem Szcześniakiem, TGD. W kameralnym koncercie artyst-
ka wykona m.in kompozycje własne, wybrane utwory twórców bliskich jej sercu (m.in. Czesława 
Niemena) oraz improwizacje - dźwięki, które wybrzmią tylko raz, specjalnie tego wieczoru.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Wstęp wolny

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 toruń-
skich pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend To-
ruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się 
w świat magicznych opowieści o mieście i jego historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: Dzieci i młodzież ucząca się 8,50 zł, osoby dorosłe: 9,50 zł, młodzież niepełnosprawna 
5,50 zł, dorośli niepełnosprawni 8,50 zł. 

CENTRUM PRZEWODNICKIE TST
ul. Bankowa 14/16/16, tel. 56 621-02-32, 696-173-753
www.przewodnik.torun.pl

Weekendowe Zwiedzanie Regularne
5, 12, 26.04. (soboty), godz. 11.45 i 12.00
21.04. (niedziela), godz. 11.45 i 12.00
Zwiedzanie z przewodnikiem trasą „Średniowieczne Stare Miasto” 
Miejsce spotkania: Centrum Przewodnickie TST, ul. Bankowa 14/16/16

KLUB SENIORA „ZACISZE”
ul. Bema 38a, tel. 698-194-471

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”.

Jajeczko, 10.04. (czwartek), godz. 14.00
Uroczystość z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Wstęp dla członków klubu.

Turniej wiedzy o wszystkim, 24.04. (czwartek), godz. 16.00
Zajęcia terapeutyczne dla seniorów wspomagające pamięć i koncentrację.

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

Odkrywanie tajemnic Fortu IV
każdy piątek i sobota, godz. 20.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 200kg kopułą. Bilety 8zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(5zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa po-
wyżej 15 osób)
Codziennie w godz. 9.00-16.00 (październik-marzec), godz. 9.00-20.00 (kwiecień-wrzesień)
Codziennie w godz. ustalonych wcześniejszą rezerwacją:
Przewodnik po Forcie IV: grupa do 10 osób: 35zł, grupa 10-45 osób: 60 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 60 zł od grupy
Zwiedzanie Fortyfikacji Pierścienia Zewnętrznego z przewodnikiem: 2-3 godz., transport własny, 
150 zł od grupy

Oferta edukacyjna:
Interaktywne lekcje historii połączone ze zwiedzaniem Fortu IV (ok. 1,5 h): 5 zł od ucznia
Tematy do wyboru: „Dzieje Torunia pod zaborami” (gimnazjum, szkoła podstawowa), „Wpływ 
fortyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twier-
dza pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawo-
wa), „Lekcja o nietoperzach” - w programie: prezentacja multimedialna i część interaktywna na 
temat życia nietoperzy. Omówienie ochrony nietoperzy - obszary Natura 2000.



1.04. (wtorek)
  godz. 18.30  Galernicy, do 4.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna

   Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych – przeszłość – teraźniejszość – 
przyszłość, do 25.07.,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

2.04. (środa)
  godz. 12.00  Eugeniusz Królak - Moja przygoda z malarstwem, do 9.05.,  Książnica  
Kopernikańska, Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
  godz. 20.00  Jazz Club: koncert formacji Kocin Kociński Trio,  Od Nowa

   Od Niemna do Sekwany: z historii wojen napoleońskich, do 20.04.,  Biblioteka  
Uniwersytecka
   Odwilż w NRD, także 3, 10 i 13.04.,  Klub NRD

3.04. (czwartek)
  godz. 18.00  Spotkanie z Fundacją Czarna Owca - Zwierzęta poza prawem,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 18.00  Architektura w Wozowni: Paweł Rubinowicz - Chaos, złożoność, miasto, 
 Galeria Wozownia  
  godz. 18.00  Koncert charytatywny „Spełniamy Marzenia”,  Lizard King
  godz. 19.00  Koncert zespołu Bielizna oraz Zagadka,  Od Nowa
   Wykłady zorganizowane przez WOAK,  Od Nowa
   Wystawa na urodziny, do 6.05.,  Galeria i Ośro-
dek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Uroczystość jubileuszu 50-Lecia Galerii i Ośrod-
ka  Plastycznej Twórczości Dziecka,  siedziba 
Fundacji Tumult
   Plenerowe zabawy plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży, do 5.04.,  Rynek Nowomiejski

4.04. (piątek)
  godz. 16.00  Radość życia. Wystawa prac Izabeli Kalinowskiej, do 29.04.,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
  godz. 17.00  Zagubione dusze – ukryty świat animizmu w fotografiach Arkadiusza Pod-
niesińskiego, do 8.06.,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Zwierzęta obchodzą mnie,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Złap To Z Nami: Wiosenne SWAP Party, pokaz filmu, kawiarenka fair trade!, 
 CSW
  godz. 18.00  Paweł Rubinowicz - Obrazy złożoności, Dorota Chilińska – Otchłań,  
do 11.05.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Musicale, Musicale: Zespół Monday 
Girls,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncert: Olivia Anna Livki (na zdjęciu 
obok),  Od Nowa
   Konferencja dydaktyczno-naukowa „Kulturalny 
plecak czyli o pozaszkolnej edukacji arystycz-
nej”,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka
   Reanimacja + Pete Wilde,  Klub NRD
   Koncert: The Animators + Draże,  Klub Dwa Światy

5.04. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Podróże małe i duże: Kanada,  Dom Muz, ul. Poznańska

  godz. 12.00-14.00  Warsztaty rodzinne Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 16.00  Sobota z jajem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas – cykl koncertów rodzinnych,  Dwór  
Artusa

  godz.18.00  Teatr MDK „Bezimienni”: „Trepanacja” – premiera, następny 
spektakl 12.04.,  MDK
  godz. 18.30  We Are The Plague Tour 2014,  Klub Muzyczny Mozart
  godz. 19.00  Koncert „Szanty & Wiatr w żagle” – Jerzy Porębski, Atlanty-
da, DTKF Shanty,  Od Nowa
   Festiwal Toruń z Pasją, do 6.04.,  Kolegium Pracowników Służb Społecz-
nych, ul. Bartkiewiczówny

6.04. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz wielkanocny,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Teatr Afisz: Komisja Biesiadna - spektakl kabaretowy dla do-
rosłych,  Hotel Bulwar
  godz. 18.00  Koncert Kuby Sienkiewicza - na zakończenie Konkursu Tuba 
Satyrica,  Dwór Artusa
  godz. 19.30  Koncert Pasyjny „Ludu mój ludu...”,  Kościół Wniebowzięcia 
NMP
   II Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA, także 13 i 27.04.,  Klub 
Dwa Światy

7.04. (poniedziałek)
  godz. 16.30  „Idą święta...”,  Dom Muz, ul. Poznańska
   Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, do 9.04.,  Od Nowa

8.04. (wtorek)
  godz. 14.00  Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków  
„8 Wspaniałych”,  MDK
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa

9.04. (środa)
  godz. 19.00  Jazz w Artusie – Piotr Wojtasik Quartet – amazing twelve, 
 Dwór Artusa
   Gościnna pracownia mebla, do 11.04.,  CSW

10.04.(czwartek)
  godz. 18.00  Literaci po godzinach: spotkanie z Pawłem Tańskim,  CSW
  godz. 19.00  Klub Melomana,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert zespołu Bed-
narek (na zdjęciu obok),  Od Nowa
   2. Festiwal Sztuki Faktu: „25 lat 
wolności”, do 12.04,  Teatr Baj  
Pomorski
   Toruń-SKA Potańcówka #9: The Of-
fenders (IT) + CT-Tones,  Klub Dwa 
Światy

11.04. (piątek)
  godz. 12.00  Wystawa poplenerowa Żywioł morza – malarstwo studentów 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 5.05.,  Od Nowa
  godz. 17.00  Honorowi Obywatele Torunia – zasłużeni i kontrowersyjni,  
do 3.08.,  Ratusz Staromiejski
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  godz. 19.00  Arena – otwarcie wystawy czynnej do 28.09., wykład Michala  
Rovnera,  CSW
  godz. 19.00  Koncerty muzyków TOS z okazji XXXV-lecia,  Dwór Artusa
   59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje wojewódzkie, także 12.04., 
 WOAK
   JWP / BC w Toruniu,  Klub NRD

12.04. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny Grupy Teatralnej T: Supełki - Strachy z szafy, 
 Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 10.00-20.00  Graciarnia 2 – Rodzinne spotkanie z grami planszowymi, 
także 13.04.,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Festiwal Cichej Muzyki: Biber i spółka, czyli podróże do niepamięci, 
 Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  Etniczny Zawrót Głowy,  Od Nowa
   Za fasadą folkloru - wystawa fotografii, do 10.05.,  Od Nowa
   Level 7,  Klub NRD
   Hypodermic (Lunatic B-DAY Party),  Klub Dwa Światy

13.04. (niedziela)
  godz. 20.00  Babu Król, Disparates,  Lizard King
   Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni – wernisaż, 
 WOAK

14.04. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Legendy Torunia – quiz,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych
   65 lat polskiej animacji dla dzieci, do 7.05.,  Rynek Nowomiejski

15.04. (wtorek)
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Dni Australii,  Od Nowa 

16.04. (środa)
  godz. 17.00  Plakatobranie,  Kino Centrum
  godz. 18.00  Teatr Amorficzny „Sceny z nieba wzięte...?” - premiera,  Dom Muz, 
ul. Poznańska
  godz. 19.00  Jazziomals - koncert,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Otwarta Scena Od Nowy: koncert zespołu Harpya,  Od Nowa

23.04. (wtorek)
  godz. 12.00  Oskar Kolberg i mazurki,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Zabił smoka ogromnego!,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.00  Koncert dla Ukrainy,  Od Nowa
   Riot Sounds! #11: New Hate Rising (GER) + Rise From Above (GER) + Ratrace, 
 Klub Dwa Światy

24.04. (czwartek)
  godz. 16.00  Turniej wiedzy o wszystkim,  Klub Seniora Zacisze
  godz. 17.00  Torunianie u Ojca Świętego Jana Pawła II, do 17.08.,  Ratusz  
Staromiejski 
  godz. 19.00  Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  wykład – Jerzy Kaczmarek,  CSW
  godz. 20.00  Wieczór poetycki Andrzeja Dorobka,  Od Nowa

25.04. (piątek)
  godz. 18.00 Koncerty z okazji 
jubileuszu 50-lecia Zespołu Pie-
śni i Tańca „Młody Toruń”, także 
26.04., Teatr im.W.Horzycy i 1.05. 
Amfiteatr Muzeum Etnograficz-
nego
  godz. 18.00  Romuald Drzewiecki - 
Prace z lat 1957-2013, do 18.05., 
 Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Arcydzieła Muzyki 
Kameralnej – mistrzowie polskiej 
wiolinistyki,  Ratusz Staromiejski
   14. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, do 29.04.,  różne miejsca Torunia
   AXMusique i Avtomat,  Klub NRD

26.04. (sobota)
  godz. 12.00  Dzień Wolnej Sztuki,  Galeria Wozownia
  godz. 12.00-16.00  Otwarte spotkanie Koła Naukowego Krytyków Artystycz-
nych, CSW
  godz. 16.00-19.00  Ubranko-dzierganko, cz. IV,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Koncert Natalii Niemen,  CSW
  godz. 18.00  Premierowe pokazy spektakli,  MDK
  godz. 19.00  Dzień Białej Flagi – coroczne spotkanie fanów Republiki,  Od Nowa
   Święto Tańca,  Rynek Staromiejski 
   Koncert: Komety + The Cashed,  Klub Dwa Światy

27.04. (niedziela)
  godz. 16.00  Koncert Papie-
ski – z okazji kanonizacji pa-
pieża Jana Pawła II,  Bazylika 
Katedralna śś. Janów  

  godz. 19.00  Teatr Polonia 
z Warszawy: „32 omdlenia” 
n.podst. A. Czechowa,  Teatr 
im. Wilama Horzycy
  godz. 19.00  Art Prog Festi-
val: koncert SBB, support: 
Art Of Illusion,  Od Nowa

28.04. (poniedziałek)
  godz. 17.00  Magda Redzińska - Dubaj – miasto wielkich przemian i wielkich 
kontrastów,  Galeria Wozownia 
  godz. 18.00  Katarzyna Stępień - Stany okołowodne, do 16.05.,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 19.00  Schody do Nieba: Sławek Jaskułke solo,  Klub Niebo

29.04. (wtorek)
  godz. 19.00  W hołdzie Janowi Pawłowi II - z okazji kanonizacji,   
Kościół św. Jakuba Apostoła

30.04. (środa)
  godz. 19.30  Wino-Granie Unplugged: Paulina Przybysz,  Dwór Artusa
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Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.torun.pl/ikar

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.cowtoruniu.pl

www.torun.com.pl

www.wmoimobiektywie.home.pl

www.foto-torun.pl

Niezbędne adresy:
Toruńska Agenda Kulturalna 
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, tel. 56 621-09-31

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
ul. Podmurna 60, tel. 56 622-20-65

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 
Torunia, Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611-87-15 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu
Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126 B, tel. 56 611-85-54

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Wały Gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-88-20

Centrum Informacji Młodzieży MDK 
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 654-04-58


