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Zenon Laskowik „W blasku jubileuszu”
26.10. (niedziela), godz. 18.00, Sala Wielka
Zenon Laskowik - klasyk polskiego kabaretu przypomni swoje naj-
bardziej rozpoznawalne skecze, udowadniając, że wciąż potrafi być 
czuły na absurdy codzienności. Artyście towarzyszyć będzie zespół 
Promile. Bilety: 60 zł, 55 zł ulgowy

Leszek Balcerowicz - spotkanie
30.10. (czwartek), godz. 19.00, Sala Wielka
Prof. Leszek Balcerowicz będzie opowiadał o swojej książce „Trzeba 
się bić. Opowieść biograficzna”. Prowadzenie: Tomasz Pasiut. Wstęp 
wolny

Inne wydarzenia:
Wolny Rynek Poetycki
3.10. (piątek), godz. 20.00, Kafeteria Struna światła
Wolny Rynek Poetycki powraca do Dworu Artusa. Tym razem jego spi-
ritus movens staje się ikstet literacko-muzyczny „Jamochłon”. Jest to 
grupa przyjaciół płci obojga spędzających wspólnie czas, piszących 
zarówno poezję jak i prozę, śpiewających piosenki, konsumujących 
wszystko to, co im smakuje - cieszących się życiem oraz innymi spe-
cjałami. Wstęp wolny

Oprowadzanie po Dworze Artusa
21.10. (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 przewod-
nika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień zaka-
marki 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

Czwartki z filozofią. Czy wiara da się pogodzić z nauką? Odpowiedź
George’a Berkeleya. Wykład prof. dr hab. Adama Grzelińskiego
23.10. (czwartek), godz. 18.30, Sala Mała
Opowieść o Georgu Berkeley’u myślicielu, który był nie tylko filo-
zofem, lecz także naukowcem i biskupem kościoła anglikańskiego. 
Całe życie starał się w oryginalny sposób pogodzić religijną wiarę 
z roszczeniami rozumu. W dobie sporu pomiędzy szydzącymi z religii 
wolnomyślicielami, a ortodoksyjnymi myślicielami religijnymi przed-
stawione przezeń rozwiązanie okazywało się nie tylko oryginalne,
ale też nośne współcześnie. Wstęp wolny

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

Forte Artus Festival 2014

BZ WBK Press Foto 2014 - wernisaż wystawy
9.10. (czwartek), godz. 18.30, Galeria Artus, do 2.11.
Najlepsze fotografie prasowe minionego roku, polskich zawodowych fotore-
porterów prezentuje pokonkursowa wystawa BZ WBK Press Foto. W tym roku 
przyznano pięć nagród specjalnych – za Zdjęcie Dekady, za Zdjęcie Roku,  
Nagrodę Banku Zachodniego WBK, Nagrodę Rzeczpospolitej oraz po raz pierw-
szy w historii konkursu - Wyróżnienie Banku Zachodniego WBK.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00 oraz pod-
czas imprez. Wstęp wolny

Warsztaty fotograficzne dla młodzieży
10-11.10. (piątek-sobota), godz. 12.00-16.00, Galeria Artus
Tradycyjnie już wystawie pokonkursowej BZ WBK Press Foto 2014, prezento-
wanej w Galerii Dworu Artusa towarzyszyć będą 2-dniowe warsztaty fotogra-
ficzne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. W tym roku prowadzącą 
będzie Karolina Jonderko, laureatka wielu prestiżowych nagród, autorka zna-
komitego fotoreportażu Zaginieni. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgło-
szenia przyjmowane są: biuro@bzwbkpressfoto.pl, tel. 501 189 770. Liczba 
miejsc ograniczona.

Szymon Hołownia - spotkanie
17.10. (piątek), godz. 19.00, Sala Wielka
Szymon Hołownia to bez wątpienia jeden z najciekawszych dziennikarzy, 
ekspertów od zagadnień kościoła katolickiego. Znany i lubiany prezenter pro-
gramu Mam talent wprowadzi nas w tajniki duchowego życia przez… kuchnię! 
Wszystko za sprawą nowo wydanej książki Hollyfood. Prowadzenie: Tomasz
Pasiut. Wstęp wolny

Maciej Maleńczuk z Zespołem Psychodancing
19.10. (niedziela), godz. 19.00, Sala Wielka
Barwny i być może trochę kontrowersyjny będzie koncert Macieja Maleńczuka 
z Zespołem Psychodancing. Usłyszymy największe hity z różnych projektów ar-
tysty, jak i utwory z nowej, niewydanej jeszcze płyty. Bilety: 60 zł, 55 zł ulgowy

Poluzjanci Akustycznie
24.10. (piątek), godz. 19.00, Sala Wielka
Atmosferę poetyckiego popu zapewni 
Kuba Badach i jego zespół Poluzjanci, od 
10 lat grający w niezmienionym składzie. 
Podczas festiwalu usłyszymy niezwykłe 
akustyczne aranżacje największych prze-
bojów grupy. Bilety: 50 zł, 45 zł ulgowy

DWÓR ARTUSA

Repertuar

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

Syberberg i Wagner / Kosmos Hansa Jürgena Syberberga: filmowe
performance i magia teatru marionetek, 1-26.10.
Hans Jürgen Syberberg, niemiecki artysta i filmowiec, jest twórcą dzieła totalnego i najbardziej 
kontrowersyjnym kronikarzem historii kulturowej Niemiec. Należy do najważniejszych postaci 
współczesnego kina autorskiego i eksperymentalnego. Wystawa w CSW przedstawia dorobek 
artysty ze szczególnym uwzględnieniem wątków wagnerowskich w jego twórczości. Obejmuje 
pokaz 30 unikatowych marionetek oraz prezentację pięciu najważniejszych, trwających łącznie 
ponad 21 godzin dzieł filmowych reżysera w Kinie Centrum. Wystawa obejmuje pokaz 30 uni-
katowych marionetek z dwóch filmów: „Parsifal” i „Hitler – film z Niemiec”, prezentację wideo 
clipów oraz pełne projekcje filmów. Kostiumy marionetek zostały uszyte przez paryską modyst-
kę z najszlachetniejszych materiałów i ozdobione klejnotami. Jedna z marionetek przedstawia  
Ryszarda Wagnera w jedwabnym, pikowanym, różowym szlafroku. Zaprezentowane zostaną 
fragmenty scenografii i rekwizyty, a także unikatowe projekty kostiumów. Hans Jürgen Syberberg 
(ur. 1935) kręci filmy od 1955. Ma ich w swoim dorobku ponad dwadzieścia; są wśród nich takie 
arcydzieła europejskiego kina eksperymentalnego. Twórczość Ryszarda Wagnera stanowi dla 
Syberberga najważniejsze źródło inspiracji. Syberberg jest kontynuatorem wagnerowskiej idei 
dzieła totalnego, łączącego w sobie muzykę, teatr, poezję, obraz, ruch. Wydarzenie towarzyszą-
ce: Retrospektywa filmów Hansa Jürgena Syberberga, 3-6.10. (program w dziale Kino Centrum)

Alfredo Jaar - Brzmienie ciszy
17.10. (piątek), godz. 19.00 wstęp wolny, do 22.02.
„Brzmienie ciszy”, jedna z najsłynniejszych, monumentalnych i poruszających instalacji słynne-
go chilijskiego artysty Alfredo Jaara, będzie głównym punktem jego pierwszej wystawy indywidu-
alnej w Polsce. Alfredo Jaar zdobył międzynarodowy rozgłos dzięki swoim zaangażowanym poli-
tycznie pracom, w których skupia się na takich wydarzeniach jak wojna, korupcja na najwyższych 
szczeblach władzy i niesprawiedliwość społeczna, wywołana brakiem ekonomicznej równowagi 
pomiędzy krajami rozwijającymi się i zindustrializowanymi. Jego instalacje, fotografie, filmy 
i projekty społeczne odwołują się do wrażliwości widzów, uodpornionej poprzez massmedia na 
obrazy ludzkiego nieszczęścia: ludobójstwa, globalnych klęsk i epidemii. Alfredo Jaar urodził się 
w Santiago w Chile w 1956. W czasach militarnej dyktatury Pinocheta w Chile studiował architek-
turę i film, po czym w 1982 roku wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie nadal pracuje i mieszka. 
Alfredo Jaar uczestniczył w największych wystawach sztuki, takich jak biennale w Wenecji (1986, 
2007, 2009), Sao Paulo (1985, 1987, 2010) a także w Documenta (1987, 2002) w Kassel. Repre-
zentował Chile na 55. Biennale Weneckim w 2013 r. Jego twórczość prezentowana jest szeroko 
na całym świecie. 

Ko-Lekcja: Edukacyjna wystawa kolekcji CSW, 24.10 -7.11.
Wystawa, cykl warsztatów i wydarzeń edukacyjnych. Część wystawiennicza projektu, obejmu-
jąca ekspozycję dzieł z kolekcji toruńskiego CSW, oparta będzie na autorskim wyborze prac 
i uwzględniającym zarówno potrzeby i możliwości nawet najmniejszych widzów, jak i kontekst 
edukacyjny. Warsztaty i działania oparte będą na koncepcji wspólnego odkrywania form i zna-
czeń prezentowanych prac. Kryjący się w nazwie przedrostek „Ko” odnosi się właśnie do otwar-
tego na dialog i realną współpracę poznawania sztuki.

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:
Star Force – Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen, 4-5.10. (sobota-niedziela)
Spotkanie autorskie z Pawłem Konjo Konnakiem
8.10. (środa), godz. 18.00
Paweł Konjo Konnak – postabsurdalny artysta, lider formacji Totart, autor filmów o udziałowcach 
undergroundu, animator, aktywista i współpracownik gdańskiego CSW Łaźnia, autor książek 
o historii podziemia okołoartowego i tomów poetyckich („Król Festynów” nominowany był do 
nagrody Nike). Podczas spotkania zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Księgowy tańczy” – 
kolejną część wspomnień dokumentujących historię polskiej alternatywy lat 80.

SGALERIE SIM Toruń: Marketing Miast, 9.10. (czwartek), godz. 19.00
Gościem będzie Filip Tomasik, który opowie o prowadzeniu miejskiego fanpage’a Mój Toruń.

VIII Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu
9-10.10. (czwartek-piątek)
Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne. Konferencja zorganizowana na 60-lecie
ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Indiami

Literaci Po Godzinach – Seryjni Poeci: Adam Kaczanowski,  
Dariusz Sośnicki, 16.10. (czwartek), godz. 19.00
Cykl spotkań autorskich promujący książki ukazujące się w ramach serii wydawniczych: Wielko-
polska Biblioteka Poezji oraz Biblioteka Poezji Współczesnej. Podczas spotkań promowane będą 
następujące książki: Adama Kaczanowskiego, „Happy end” oraz Dariusza Sośnickiego „Wysokie 
ogniska”. Prowadzący: Malina Barcikowska, Szymon Szwarc

Zmysłoteka – warsztaty dla dzieci i rodziców
•  7.10. Jabco - Wgryziemy się w soczyste jabłko. Do zabaw przyda się każdy jego kawałeczek: skórka, 

miąższ i pestki. Odkryjemy smaki i kolory jabłka poukrywane w wiklinowych koszach.
•  14.10. Jarzębinka - Zawiesimy na szyi klasyczne korale i ciepłe kraciaste szaliki, na głowę włożymy 

liściaste korony, a zaskoczy nas... tupot w leśnym zagajniku.
•  21.10. Czerwony balonik - Z rąk wypuścimy sznurek i poszybujemy razem z balonikiem w stronę 

jesiennego nieba. Czasem deszczowego, czasem wypełnionego złotym słońcem, pełnego kolory-
stycznych przygód.

Warsztaty odbywają się w dwóch grupach zajęciowych: 2-3 lat godz. 16.00-17.00, 3-4 lat godz.
17.15-18.15. Zapisy: labsen@csw.torun.pl. Bilety: 9 zł od osoby (9 zł dorosły, 9 zł dziecko)

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

Kostas Kiritsis - Fiction / Non-Fiction. Biblioteka obrazów
Anita Andrzejewska - Niespiesznie
Katarzyna Adaszewska - Pamiątka znad morza
Paulina Paździera - Cząstki
do 12.10.

Igor Przybylski - Niebezpieczna podróż
17.10. (piątek), godz. 18.00, do 9.11.
Igor Przybylski wiele miejsca w swojej twórczości poświęca obrazom dotyczącym kolei, które często 
wystawia poza galeriami, m.in. w warszawskim Muzeum Kolejnictwa, na białostockim dworcu, czy 
w tarnowskim BWA stacjonującym tymczasowo na dworcu PKP. Przygotowana dla Wozowni „Nie-
bezpieczna podróż” to fotografie i filmy z kilkudziesięciu rozmaitych podróży po Polsce i Europie. 
„Godziny spędzone na obdartych dworcach czy opustoszałych stacyjkach, wyziębione tunele, wy-
dłubane szyby, śmierdzące podziemia; ludzie, po których pozostaje tylko ślad w postaci graffiti, bu-
telek pozostawionych wbrew zakazom, porzuconych psów czy krów, zabłąkanych na szosie; ludzie, 
których nie ma, gdy trzeba zapytać o drogę...” (artysta) Igor Przybylski, absolwent warszawskiej ASP. 
Pracuje jako adiunkt w macierzystej pracowni. Zajmuje się malarstwem, fotografią, filmem, sztuką 
performansu. Współpracuje z Galerią m2.

Marian Stępak - Płaczące, 17.10. (piątek), godz. 18.00, do 9.11.
Marian Stępak jest jednym z najbardziej znanych artystów środowiska toruńskiego. Studia ukoń-
czył na WSP UMK. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w macierzystej uczelni 
i kieruje Zakładem Plastyki Intermedialnej. Jest twórcą niezależnej galerii „Nad Wisłą”. W 1992 roku 
został współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych „i…”. Od 1994 r. jest konsultantem Kra-
jowego Funduszu na rzecz Dzieci w Warszawie. W 2007 r. zainicjował Festiwal Performance „Koło 
czasu”. Tworzywem dzieł Stępaka są przedmioty, naznaczone destrukcyjnym działaniem czasu i dłu-
gotrwałym kontaktem z człowiekiem, którym artysta nadaje nowy sens i artystyczny wymiar. Wysta-
wa „Płaczące” to kameralny projekt, na który składa się zestaw fotografii i krótkie filmy odtwarzane 
na małych ekranach.

Marcin Berdyszak, 28.10. (wtorek), godz. 18.00, do 16.11.
Zdaniem krytyki Marcin Berdyszak jest artystą zakorzenionym w XX-wiecznej awangardzie, z którą 
podejmuje dyskurs i której ikony wykorzystuje do obnażania nieadekwatności jej zdobyczy. Twór-
czość Berdyszaka oscyluje wokół takich tematów, jak kondycja współczesnego człowieka, kulturowe 
stereotypy, unifikacja, konsumpcja, mechaniczne wartościowanie rzeczywistości, standaryzacja za-
chowań i odczuć. Marcin Berdyszak ukończył PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). 
Od 1989 r. jest związany z macierzystą uczelnią, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i pro-
wadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz zajęcia 
z warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej. Obecnie rektor Uniwersy-
tetu Artystycznego.



Wystawa jest plonem pleneru, który odbył się 10-15.06. Prezentowanych jest 100 prac 14 auto-
rów. Malownicze Górzno oraz Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy były terenem twórcze-
go zainteresowania artystów z kraju.

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, od 16.10.

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

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

Jacek Melerski - Portrety, do 10.10.
„Tematem wielu zdjęć Jacka Melerskiego są mieszkańcy jego małej ojczyzny rozciągającej się 
wokół Osieka nad Wisłą, fotografowani we wszystkich porach roku, zawieszeni w krajobrazie 
kulturowym okolicy rolniczej, leśnej i wiślanej, ich codzienność, odświętność, pasje artystycz-
ne czy np. hodowla koni. Posiada setki krajobrazów wiślanych, fotografowanych od świtu do 
zmierzchu, we mgle, śnieżnej zawierusze i w pełni lata. Jako jeden z kilku mieszkańców Osieka 
wykonuje rzeźby bliskie sztuce ludowej. ” (Stanisław Jasiński)

Andrzej Reschke - W krainie baśni, cieni i fascynacji
23.10. (czwartek), godz. 18.00, do 10.11.
Andrzej Reschke ur. w 1965 r. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Toruński. 
Obecnie mieszka we Włocławku. Fotografią zajmuje się od ośmiu lat, ptaki i wędkarstwo urzeka-
ły go od dziecka. Fotografując poszukuje ptaków, które są mniej lub bardziej związane z wodą. 
Ulubione gatunki ptaków wypatrywane przez oko obiektywu to czaple, sieweczki rzeczne, zimo-
rodki, bociany czarne, bieliki, czaple białe.

Jan Baczyńki – linoryt (prace z kolekcji Andrzeja Lubawego)
3.10. (piątek), godz. 18.00, do 31.10.
Prace Jana Baczyńskiego stanowiące jeden z filarów kolekcji Andrzeja Lubawego, wzbudzają po-
dziw i uznanie z powodu niepowtarzalnego warsztatu i perfekcyjnej harmonii budującej formę. 
Jan Baczyński ur. w 1944 r. w Jabłonowie Pomorskim. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK. Zajmuje się grafiką warsztatową - linoryt. Brał udział w około 400 wystawach środowi-
skowych, ogólnopolskich, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą. Ma na swoim kon-
cie kilkanaście wystaw indywidualnych, prace w zbiorach kilkudziesięciu muzeów i galerii oraz 
u prywatnych kolekcjonerów. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. „Jest to piękny świat dla 
ludzi wrażliwych ceniących w sztuce porządek, spokój i harmonię, których potrzeba kulturalne 
przekraczają ofertę mass mediów. Grafika jako sztuka niezależna, osobista, nawiązuje do pra-
źródeł; do odcisku i popularnej ryciny.” (prof. art. graf. Józef Słobosz) 

Na wystawy wstęp wolny.

GALERIA 011 I DWORZEC ZACHODNI
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”,  
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Galeria 011

Wystawa fotografii Powrót, 1.10. (środa), godz. 19.00, do 16.10.
Prezentacja prac piątki studentów Uniwersytetu Artystycznego Katedry Fotografii w Poznaniu: 
Kai Rata, Oliwii Rogalskiej, Doroty Stępień, Łukasza Stępień oraz Michała Sierakowskiego. Pra-
ce zostały wykonane w pracowni prof. Piotra Chojnackiego. Pędząca w obłędnym tempie cywi-
lizacja coraz częściej budzi w nas samych obawę, że zaczynamy zatracać kontakt ze światem 
naturalnym. Każdy przedstawiony projekt opowiada inną historię, jednak ich wypadkową jest 
poszukiwanie relacji człowieka z Naturą.

Weronika Marszelewska - Horyzonty
29.10. (środa), godz. 19.00, do 18.11.
Weronika Marszelewska – torunianka, studentka V roku Grafiki w Pracowni Wypukłodruku pod 
kierunkiem prof. Marka Basiula na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zajmuje się grafiką warsz-
tatową (w szczególności małą formą), projektowaniem graficznym oraz malarstwem. Wystawa 
obejmuje prace graficzne oraz malarskie z pogranicza abstrakcji i pejzażu, w których jeden 
z głównych przedmiotów refleksji stanowi linia horyzontu.

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

Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Imprezy:
Laboratorium Sztuki 2014: Artysta jako antropolog
Łukasz Surowiec - pokaz filmu „Szczęśliwego Nowego Roku”
7.10. (wtorek), godz.18.00
Łukasz Surowiec jest twórcą obiektów, sytuacji oraz interwencji opartych na badaniach stosunków 
społecznych. Swoje prace tworzy we współpracy z grupami wykluczonych i zmarginalizowanych. 
W ostatnich projektach skupia się na dokumentacji sytuacji bezdomnych. Podejmuje próby polep-
szenia egzystencji tych ludzi poprzez korzystną dla obu stron wymianę dóbr lub zwiększanie ich 
udziału w życiu publicznym. Film jest zapisem przygotowania przez grupę bezdomnych do celów 
mieszkalnych zrujnowanego budynku biurowego. Spotkanie obejmie dyskusję o filmie, ale też o in-
nych projektach artysty, takich jak ostatnio realizowany „Skup łez”.

Architektura w Wozowni: Barbara Widera „Scenografia, pop-kultura,
masowa produkcja w architekturze najnowszej”
10.10. (piątek), godz. 17.00
W wykładzie poruszane są zagadnienia relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą architektury, wyraża-
jących się poprzez iluzję, impresję i multisensualny charakter dzieła. Wybrane projekty ukazują 
wielowątkowy rozwój architektury współczesnej. Ich autorzy niejednokrotnie balansują na granicy 
rzeczywistości i iluzji, wykorzystując zaawansowane technologie i sięgając po środki wyrazu, które 
silnie oddziałują na psychikę widza. Jednocześnie otwarcie architektury na kulturę popularną sprzy-
ja uwrażliwieniu na problemy społeczne, pomaga znaleźć rozwiązania w sytuacjach nietypowych, 
wymagających radykalnych działań i natychmiastowych interwencji. (B.Widera) Barbara Widera, 
architekt. Adiunkt w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej, kierownik Zespołu Estetyki, Historii i Teorii Architektury Współczesnej, spe-
cjalista w dziedzinie architektury współczesnej.

Sztuka Prostoty Szuka - Warsztaty dla dzieci i młodzieży:
Sztuka znaleziona, 1.10. (środa)
Początek zajęć stanowić będzie wycieczka po wystawie Pauliny Paździery „Cząstki”. Uczestnicy 
warsztatów śladem artystki podejmą próbę odnalezienia inspiracji artystycznej w najmniejszych 
drobinach rzeczywistości - gałązkach, szypułkach owoców, fragmentach korzeni, papierkach i wie-
lu innych. Stworzymy niewielkie obiekty artystyczne, które dookreślimy za pomocą rysunkowego 
portretu. Zajęcia adresowane są dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Wstęp na 
podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł. Zapisy: 56 622-63-39, 791-358-555.

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

Andrzej Masjanis – rysunek

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

Morskie opowieści, do 11.10.
Wystawa jest plastycznym opisem życia toczącego się na morzu lub w bezpośrednim jego sąsiedz-
twie. Autorami tych malarskich, rysunkowych i graficznych opowieści są dzieci i młodzież z różnych 
stron świata, głównie krajów, gdzie morze jest istotnym elementem lokalnego pejzażu.

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, od 16.10. (czwartek)
Na konkurs nadeszło niemal 11 tys. prac z całego świata. Wystawa zaprezentuje wybór 1153 prac we 
wszystkich możliwych technikach graficznych. Zazwyczaj stopień skomplikowania obrazów uzależ-
niony jest od wieku młodych artystów. Jury przyznało w konkursie 41 nagród i 39 wyróżnień. Oprócz 
walorów plastycznych, wystawa spełnia też funkcję poznawczą, gdyż z dziecięcych prac można się 
sporo dowiedzieć o miejscach, z których pochodzą ich autorzy.
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

VIII Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania Fotografików – Górzno 2014, 
do 7.10.

GALERIA PROSCENIUM
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny,  
ul. Żeglarska 8

Antek Prego - Łąka Zielonka, do 31.10.
W nawiązaniu do granej w teatrze bajki „Rosnę” Galeria prezentować będzie kostiumy i rekwizy-
ty tworzące materię plastyczną filmu „Łąka Zielonka” Antka Prego. W otoczeniu plastyki planu 
filmowego wyświetlany będzie sam film pod pełnym tytułem: „Łąka Zielonka i jej trele morele”. 
Film stanowi eksperymentalną pracę dyplomową Anny Goślickiej sprzed siedmiu lat. Powstał 
w środowisku studentów sztuk pięknych z ul. Żeglarskiej 8 i ich przyjaciół z innych kierunków 
studiów oraz profesji. Serwuje dozę świeżego, wrażliwego i magicznego spojrzenia na świat 
owadów, robaków i drobnych stworzeń – mieszkańców tytułowej łąki. Osoba aktora łączy obie 
ostatnie produkcje Teatru Muzycznego i Galerii Proscenium. Gąsienica Juliusz przepoczwarza 
się w filmie w motyla Pawika, by po siedmiu latach, w bajce muzycznej, zabawiać w roli Aniołka.
Wystawa czynna: poniedziałek- piątek w godz. 12.00–16.00 oraz podczas spektakli

GALERIA ARTMISJA
plac Rapackiego 6

Wystawa malarstwa Hanny Karasińskiej-Eberhardt, do 3.10.
„Być i mieć” to projekt, który powstał w wyniku podróży artystki i zetknięcia z różnymi formami 
duchowości. Stanowi on namysł nad przeplataniem się wątków religijnych, ludzkich potrzeb 
i aspiracji obecnych w wielu tradycjach.

GALERIA MIŁOŚĆ
ul. Mostowa 7/2a, tel. 728-375-393

Rozmowa z kotem, do 26.10.
Artyści: Piotr Grabowski, Mateusz Kula, Katarzyna Malejka, Maria Szydłowska, Mariusz Tarka-
wian, Anna Witkowska, Adam Witkowski
Wystawa inaugurująca działalność Galerii Miłość w Toruniu. Jej charakter jest próbą negocjacji 
tożsamości miejsca i zakreśleniem dynamiki wydarzeń, jakie rozgrywać się będą w tej prywatnej 
przestrzeni. Ta pozorna ucieczka w prywatność pozostaje poszukiwaniem odpowiedniego tła dla 
gestów wyrosłych – bez ostrzeżenia – z codzienności, pasji i intuicji. Tytuł wystawy nawiązuje 
do pracy Marcela Broodthaersa z 1970 roku, będącej dźwiękowym zapisem rozmowy artysty 
z kotem na temat współczesnej sztuki. Ten szczególnego rodzaju dialog, jak również postać sa-
mego pochodzącego z Belgii twórcy, stanowi pretekst do zawiązania intrygi, której celem jest 
postawienie pytania o instytucjonalne ramy sztuki, o pasję penetrowania rzeczywistości, o efe-
meryczność i o ważność budowania retoryki zrywającej z fasadowością. W tym działaniu wysta-
wa staje się brzuchomówczym dialogiem, gdzie wszelkie nieścisłości i bariery w komunikowaniu 
przełamywane są poprzez ironię, fikcję, absurd, codzienne przedmioty i gesty, które nierzadko 
– ponownie bez ostrzeżenia – stają się konkretną sytuacją życiową. 

Galeria Miłość to prywatna inicjatywa powstała na pograniczu aktywizmu oraz namysłu nad 
praktyką wystawienniczą i artystyczną. Jej dążenia oparte są na przeświadczeniu, że sztuka 
pozostaje produktem ubocznym relacji oraz przesiąknięta jest kontekstem codzienności. Inte-
resują nas pęknięcia i ryzyko, sytuujące się pomiędzy słowami i przedmiotami, myślami i działa-
niami. Założycielami i kuratorami Galerii Miłość są Natalia Wiśniewska i Piotr Lisowski. 

GALERIA SZTUKI MAYA
ul. Strumykowa 11/1

Kurs rysunku i malarstwa
wtorki, środy i czwartki, godz. 17.00-20.00
Spotkania w małej grupie odbywają się w siedzibie galerii w otoczeniu sztuki współczesnej. 
Cena kursu 320zł/m-c, w cenie są wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Zapewniamy miłą 
atmosferę i rzetelne przekazywanie wiedzy. Absolwenci kursu otrzymają certyfikaty i wezmą 
udział w wystawie.
Kurs przeznaczony dla młodzieży i dorosłych.

Galeria Dworzec Zachodni

173 km, 8.10. (środa), godz. 19.00, do 3.11.
173 km jest odległością, jaka dzieli od siebie dwa miejsca: Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku 
i Galerię Odnowa w Toruniu. Kilku przyjaciół, artystów, profesorów związanych z gdańską ASP 
postanowiło wyruszyć ze swoją sztuką w podróż po kraju; stylistycznie różni, uznali, że to co 
dla nich wspólne, to chęć odkrywania nowych przestrzeni dla własnej sztuki i tym samym two-
rzenia dla niej nowych kontekstów. Na wystawie swoje prace zaprezentuje dziesięciu artystów: 
Jarosław Bauć, Łukasz Butowski, Roman Gajewski, Zbigniew Gorlak, Ireneusz Kopacz, Przemy-
sław Łopaciński, Marek Model, Krzysztof Polkowski, Stanisław Stasiulewicz, Wojciech Woźniak.  
Na wystawy wstęp wolny

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 15 lat 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach „Art Moves”, do 8.10.
W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest „Więcej czy mniej wolności?”. Galeria Rusz, która 
w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia, zaprosiła artystów z całego świata do zastano-
wienia się nad tym ważnym tematem. Na konkurs wpłynęło 1007 prac, nadesłanych przez 566 
artystów z 67 krajów świata. Nagrodzone prace prezentowane są na bilbordach przy pl. Rapac-
kiego. 20 obrazów, w tym cykl przygotowany przez Galerię Rusz, umieszczono na citylight-ach 
na przystankach autobusowych w różnych częściach miasta.

Debaty „Więcej czy mniej wolności?”
•  4.10. (sobota), godz. 16.00 Wolność a relacje, związki i sex - Anna Golan, seksuolog,  

psycholog, terapeuta, publicystka magazynu psychologicznego „Charaktery” (Warszawa) Jak 
być wolnym w związku i równocześnie mieć satysfakcjonującą relację? Jak odnaleźć się we 
współczesnym świecie, gdzie kobiety są coraz bardziej samodzielne i wymagające, a męż-
czyźni mają problem, żeby za tymi zmianami nadążyć? Współczesne kobiety są (statystycz-
nie) lepiej wykształcone, często też niezależne finansowo – jak w tej sytuacji mają zaistnieć 
mężczyźni? Czego współczesne kobiety chcą od mężczyzn, a czego współcześni mężczyźni 
chcą od kobiet? Czy nadchodzi kres związków, skoro coraz bardziej gonimy Zachód, gdzie 50% 
pierwszych i 65% powtórnych małżeństw kończy się rozwodem? Czy seks jest „klejem”, który 
spaja związek i pomaga mu się rozwijać? Jak pogodzić miłość, erotykę i seks z życiem rodzin-
nym i wychowaniem dzieci?

•  13.10. (poniedziałek), godz. 18.00 Wolność a internet - Wojciech Orliński – dziennikarz „Ga-
zety Wyborczej”, pisarz, publicysta, autor książki „Internet. Czas się bać” (Warszawa) Czy in-
ternet to urzeczywistnienie mitu wolności? Czy można żyć bez sieci? Kto rządzi internetem? 
Czy świat wirtualny zwycięży świat realny? Czy istnieje cenzura w internecie? Czy powinniśmy 
pogodzić się z utratą naszej prywatności? Czy wolność mediów jest możliwa w dobie internetu?

•  17.10. (piątek), godz. 18.00 Wolność a konsumpcjonizm - dr Dominik Antonowicz - socjolog 
(UMK Toruń) Jak być wolnym w świecie konsumpcjonizmu – ideologii, która jest obecnie do-
minująca? Jak dokonywać własnych wyborów, kiedy wszystkim rządzi moda? Co konsumpcjo-
nizm nam daje, a co zabiera? Czy konsumpcjonizm ma jakieś dobre strony? Czy jesteśmy na 
niego skazani, czy jednak można przed nim uciec? Jak na swoich zasadach korzystać z tego,  
co współczesny świat nam oferuje?

•  24.10. (piątek), godz. 18.00 Wolność a kultura i tradycja - Zenon Waldemar Dudek – psychia-
tra, psychoterapeuta, badacz mitów, literatury, zjawisk kulturowych, autor książki „Psycho-
logia mitów greckich” (Warszawa) Jakimi mitami żyjemy współcześnie? Jak korzystać z mą-
drości przodków i tradycji kultury europejskiej? Co mity greckie mówią nam o współczesności 
i uniwersalnej naturze ludzkiej? Co możemy wynieść w kontekście wolności z naszej tradycji 
kulturowej? Jak łączyć tradycję z nowoczesnością, by znaleźć znaki orientacyjne, które pomogą 
nam odnaleźć się we współczesnym świecie? Jak być wolnym w XXI wieku?

Prowadzenie debat: Galeria Rusz
Miejsce: Brama Klasztorna ul. Św. Ducha 2a/3, Toruń
Wstęp wolny

GALERIA NAD WISŁĄ
ul. Przybyszewskiego 6

Joanna Chołaścińska – Pełnia - kolaże manualne
11.10. (sobota), godz. 15.00, do 25.10.



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

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”
10.10. (piątek)
•  godz. 9.30-13.00 Innym Okiem Spotkania z Twórczością Teatralną Osób Niepełnosprawnych,  

wstęp wolny
11.10. (sobota)
• godz. 10.00 Parada teatralna (Rynek Staromiejski)
• godz. 11.00 Uroczyste otwarcie festiwalu, „Urok Tuwima” Teatr Pinokio (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 14.00 „Brzdęk i Dźwięk” (kawiarnia teatru), bilety: 15 zł
• godz. 17.30 „Wąż” (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 19.00 „Tabula Rosa” (mała scena), bilety: 20 zł
12.10. (niedziela)
• godz. 10.30, 12.00 „Malowany ogród” Compagnia TPO (duża scena), bilety: 15 zł
•  godz. 19.00 Tomasz Mościcki - podróże szlakiem prawosławnych klasztorów greckich (fasada teatru), 

wstęp wolny
• godz. 20.00 „Krabat” Figurentheater Wilde & Vogel oraz Grupa Coincidentia (duża scena), bilety: 20 zł
• godz. 20.00 koncert zespołu Pustki (Klub Lizard King)
13.10. (poniedziałek)
• godz. 10.10 „Smoki” Teatr Animacji w Poznaniu (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 11.30 „Trzy po trzy” Teatr Pinokio (mała scena), wstęp wolny (wcześniejsza rezerwacja biletów)
• godz. 20.00 Koncert zespołu Madziunia Kiciunia & Święto Zmarłych (kawiarnia teatru), wstęp wolny
14.10. (wtorek)
• godz. 10.00 „O Raju! Czyli o tym, co było, kiedy nic nie było” Teatr Guliwer (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 10.30 „Trzy po trzy” Teatr Guliwer (mała scena), wstęp wolny (wcześniejsza rezerwacja biletów)
• godz. 15.30-18.45 Akcja. Animacja IX: Pokazy multimedialne (mała scena), wstęp wolny
• godz. 19.00 „After Play” Białostocki Teatr Lalek (duża scena), bilety: 20 zł
15.10. (środa)
• godz. 10.00 „Byczek Fernando” Teatr Guliwer (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 12.30 „Trzy po trzy” Teatr Guliwer (mała scena), wstęp wolny (wcześniejsza rezerwacja biletów)
•  godz. 18.00 „Komedia, czyli zabawa w zabijanie” Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza 

w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (mała scena), bilety: 10 zł
•  godz. 19.30 „Herbata u Bułata” koncert w wykonaniu Dariusza Bereskiego, Jacka Beszczyńskiego 

i Krzysztofa Zaremby (kawiarnia teatru), wstęp wolny
• godz. 21.00 koncerty zespołów The Cashed & Muppet Boys (kawiarnia teatru), wstęp wolny
16.10. (czwartek)
• godz. 10.00 „Plama” Wrocławski Teatr Lalek (duża scena), bilety: 15 zł
• „Nic do stracenia” PWST w Krakowie Wydział Lalkarski we Wrocławiu, bilety: 10 zł
• godz. 18.00 „Ostatnia sztuczka Georgesa Mélièsa” Divadlo Drak (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 20.30 koncert zespołu Tsigunz Fanfara Avantura (kawiarnia teatru), wstęp wolny
• godz. 9.30-18.30 – ogólnopolska konferencja naukowa „Teatr wśród mediów” (Collegium Maius)
17.10. (piątek)
• godz. 10.00 „Królowa Śniegu” Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 11.30 „Chodź na słówko” Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (mała scena), bilety: 15 zł
• godz. 9.30-18.30 ogólnopolska konferencja naukowa „Teatr wśród mediów” (Collegium Maius)
18.10. (sobota)
• godz. 12.00 „Brzydkie kaczątko” Miejski Teatr Miniatura (duża scena), bilety: 15 zł
• godz. 15.00 werdykt jury, koncert DJ-a Funktion Juliusza Packa i zakończenie festiwalu (duża scena) 

Tove Jansson „W Dolinie Muminków”
1-2.10. (środa-czwartek), godz. 9.30, 12.00
4.10. (sobota), godz. 12.00
7-8.10. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
23-24.10. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
26.10. (niedziela), godz. 12.00
Do domu Mamusi i Tatusia Muminków nieustannie przybywają goście, a każdy z nich, choćby był naj-
dziwniejszą postacią, znajduje w nim akceptację i przyjaźń. Ryjek, Paszczak i Piżmowiec, Topik i Topcia, 
niepokojąca Buka i Czarodziej, to bohaterowie, których - oprócz rodziny Muminków - zobaczymy w przed-
stawieniu wyreżyserowanym przez Lenę Frankiewicz. Bilety: 15 zł, sobota i niedziela 17 zł

M. Guśniowska „Wąż”, 9.10. (czwartek), godz. 9.30, 11.30
Bilety: 15 zł

wg Hansa Ch. Andersena „Słowik”, 22.10. (środa), godz. 9.30, 11.30
Bilety: 13 zł

M. Prześluga „Dziób w dziób”, 28-29.10. (wt.-śr.), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 15 zł

Philippe Dorin „Brzdęk i Dźwięk”, 30.10. (czw.), godz. 9.30, 11.30.
Bilety: 13 zł

T

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

Duża scena
A. Rucello „Pięć róż dla Jennifer”
1-2.10. (środa-czwartek), godz. 20.00, foyer II piętra
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Koncert życzeń” Krótka historia polskiej muzyki rozrywkowej
12.10. (niedziela), godz. 19.00
14-16. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Teatr Capitol: A. Bullmore „Di, Viv i Rose” - występy gościnne
19.10. (niedziela), godz. 16.00 i 19.30
Trzy przyjaciółki na scenie i w życiu prywatnym. Studenckie życie, pierwsze miłości, wariac-
kie decyzje. Jak wpływają na ich dalsze życie? Wyjątkowa okazja aby zerknąć „od kuchni” 
na relacje bratnich dusz na scenie. Kobiet nieprzeciętnych, zabawnych i ciekawych życia.  
Codzienność ale bez rutyny. Historie pełne śmiechu i wzruszeń. Poruszający, zabawny i bo-
gaty w emocje spektakl o towarzyszkach życia na dobre i złe. Udział biorą: Joanna Brodzik,
Daria Widawska, Małgorzata Lipmann. Bilety: I miejsca - 100 zł, II miejsca 70 zł.

„Marabut – Piosenki Stanisława Staszewskiego”
21-22.10. (wtorek-środa), godz. 19.00, foyer II piętra
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

O. i W. Presniakow „Udając ofiarę”
24.10. (piątek), godz. 19.00
28.10. (wtorek), godz. 19.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł.

Scena na Zapleczu
M. McDonagh „Porucznik z Inishmore”
3.10. (piątek), godz. 19.00
4.10. (sobota), godz. 18.00
5.10. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Gabriela Zapolska „Ich czworo”
10.10 (piątek), godz. 19.00
11.10. (sobota), godz. 19.30
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Czytanie dramatu: Lutz Hübner „Małgorzata S.89 i dalsze”
13.10. (poniedziałek), godz. 19.00

M. von Mayenburg „Brzydal”
25.10. (sobota), godz. 19.00 – premiera
26.10. (niedziela), godz. 19.00
28-29.10. (wtorek-środa), godz. 19.30
30.10. (czwartek), godz. 19.00
Tytułowy bohater, zatrudniony w korporacji konstruktor, dowiaduje się od szefa, że nie bę-
dzie promował swego najnowszego wynalazku podczas światowej konferencji, ponieważ… 
jest niewyobrażalnie brzydki. Pod naciskami otoczenia decyduje się na radykalny krok,  
który przynosi zaskakujące rezultaty. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Poczytajmy wiersze – poezja niemiecka (Kawiarnia Wejściówka)
27.10. (poniedziałek), godz. 19.00

TEATRY
KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, tel. 56 652-15-62
www.teatrmuzyczny.torun.pl

„Tu i tu” – recital Marty Bizoń, 11.10. (sobota)
Wokalistka i aktorka związana z krakowskimi teatrami Ludowym i Teatrem im J. Słowackiego.
Współpracuje także z teatrem STU oraz operą krakowską. W repertuarze ma ponad 200 piose-
nek, m.in. utwory Ordonki, Edith Piaf, Kabaretu Starszych Panów, A. Osieckiej. Najnowszym 
projektem jest płyta „Tu i Tu”, dla której inspiracją była książka Marty „Zapiski artystki”.  
To dwanaście muzycznych opowieści o życiu w dwóch zależnych od siebie rzeczywistościach,
gdzie świat realny przenika się ze światem teatru. Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł

„Alicja w Krainie Czarów” – musical Teatru Futryna
12.10. (niedziela), godz. 12.00
Muzyczny Teatr „Futryna” to grupa uzdolnionych artystycznie amatorów, działających od
2005 r., kierowanych przez Siostry Nazaretanki oraz ich współpracowników. Historia Alicji
stała się dla nich inspiracją do podjęcia rozważań na temat poszukiwania własnej tożsamo-
ści. Całość została ujęta w konwencji musicalowej. Bilety: 25 zł, ulgowy 20 zł

Bajka muzyczna „Rosnę”
12.10. (niedziela), godz. 11.00
18.10. (sobota), godz. 11.00
25-26.10. (sobota-niedziela), godz. 11.00
W przypadku wyprzedania biletów kolejne przedstawienie odbędzie się o godzinie 14:00.  
Bilety: dziecko z opiekunem 35 zł, dwoje opiekunów z dzieckiem 50 zł, każdy kolejny bilet dla 
dziecka w cenie 14 zł. Opiekunowie grup wchodzą za darmo.

Koncert „Poważni NiePoważni” – klasyka na wesoło
18.10. (sobota), godz. 19.00
Koncert muzyki poważnej w zabawnej, lekkiej aranżacji. Anna Łęcka, Marcin Łęcki i Karol 
Bartosiński udowadniają widzom, że muzyka klasyczna, traktowana w dzisiejszych czasach 
nieco po macoszemu, może być doskonałym źródłem rozrywki. Bilety: 25 zł, ulgowy 20 zł

Koncert Karola Bartosińskiego i Dominiki Eski
19.10. (niedziela), godz. 19.00
Po raz kolejny artyści zaprezentują się na scenie Teatru Muzycznego. Arie wykonywane będą
solo i w duecie, z akompaniamentem pianina. Dominika Eska to znana toruńska pianistka, 
laureatka wiele konkursów pianistycznych. Karol Bartosiński dał się poznać widzom jako „po-
ważny niepoważny” kontratenor o urzekającym głosie. Bilety: 25 zł, ulgowy 20 zł

Jazzowe Zaduszki – Stankiewicz plays Victor Young
29.10. (środa), godz. 19.00
Trio Kuby Stankiewicza w składzie: Kuba Stankiewicz (fortepian), Wojciech Pulcyn (kontrabas), 
Sebastian Frankiewicz (perkusja). Artyści wykonają utwory amerykańskiego kompozytora 
o polsko-żydowskich korzeniach, Victora Younga. Kuba Stankiewicz to jeden z czołowych pol-
skich pianistów jazzowych. Wyróżnia się niezwykłą wrażliwością na barwę dźwięku, wyczuciem 
dynamiki, a także indywidualnym podejściem do kompozycji. Bilety: 40 zł, ulgowy 35 zł

Galeria Proscenium
(szczegóły w dziale Galerie)

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

r@ndk@.pl, 12.10. (niedziela), godz. 19.00
Dzisiejsze swatanie zmieniło się diametralnie, ale pragnienie bycia kochanym pozostało 
wciąż takie samo jak przed wiekami. „r@ndk@.pl” to program kabaretowo-muzyczny opie-
rający się na polskiej muzyce rozrywkowej i ukazujący współczesną randkę, poprzez portale 
internetowe. Ludzie umawiający się na pierwsze spotkanie w tzw. „realu” konfrontują swo-
je wyobrażenia z rzeczywistością, która nie zawsze okazuje się być... W tym satyrycznym 
spektaklu pojawi się plejada postaci buszujących po internecie w poszukiwaniu miłości,  
a co z tego wyniknie zobaczą Państwo sami.
Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: www.eventim.pl; groupon.
pl; Empik lub na godzinę przed spektaklem. Informacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-
333-440, www.teatrafisz.pl

P
PLANETARIUM
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 Księ-
życa i Marsa. Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na 
Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spo-
tkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna opowieść o kosmosie przeznaczona 
dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.

„Znaki na niebie”
Jak wskazuje tytuł, seans przedstawia niebo i to, co na nim podziwiamy, a więc przede wszyst-
kim gwiazdy. Pokażemy, jak za pomocą najbardziej znanych układów gwiazd poruszać się po 
niebie w trzech porach roku: jesienią, zimą i wiosną. Podpowiemy, jak odszukiwać ciekawe 
gwiazdy, mgławice, gromady i jak rozpoznawać na firmamencie gwiezdne konstelacje. Jakie 
obiekty odkryjemy już za pomocą niewielkiej lunetki? Seans „Znaki na niebie” to pozycja dla 
tych wszystkich, którzy uwielbiają patrzeć w gwiazdy.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy Kosmosu” i „Mój kumpel Niko”, a także „Makro-
kosmos”, „Osiem planet ?”, „Wirująca Ziemia” oraz „Ziemia – planeta Kopernika”.
Godziny prezentacji: od wtorku do piątku o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15;  
w soboty o godz. 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45 i 18.00; w niedziele o godz. 11.30,
12.45, 14.00, 15.15, i 16.30.

Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim lub rosyjskim: 15 zł
w weekendy zapraszamy całe rodziny - 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 o godz. 9.30, 10.45, 12.00, 13.15,
14.30; w soboty wejścia o godz. 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00 i 17.15; w niedziele wejścia
o godz. 12.00, 13.15, 14.30 i 15.45.
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł
w weekendy zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpo-
wiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób 
będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu nastę-
puje 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 minerałów. 
W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na prze-
strzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, bę-
dący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka.

Godziny wejść do sali Geodium: od wtorku do piątku wejścia o godz. 10.00, 11.15, 12.30,
13.45, 15.00; w soboty wejścia o godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 i 17.45; w niedziele
o godz. 12.30, 13.45, 15.00 i 16.15.

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł
w weekendy zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy



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:
• Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji Książąt Czartoryskich,
do 28.12.
• 100-lecie I wojny światowej. Polskie formacje wojskowe w walce o niepodległość, do 16.11.,
Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
• Toruńskie Nowe Miasto – 750 lat lokacji, do 30.11., Mała Galeria
• Nie tylko „Twarde Pierniki”. Wspomnienie z dziejów toruńskiego sportu, do 16.11.
• Moja Przygoda w Muzeum. XXXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży,
do 11.11. Sala Mieszczańska

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. 10.00-18.00, 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.
• Współczesna kaligrafia japońska w stylu hatai, 16.10. (czw.), godz. 18.00, do 2.11.
120 prac Toyo Shodo Geijutsu Gakkai. Stowarzyszenie zostało założone we wrześniu 1955 r. 
w Hachioji. Hatai poszukuje nowych form kaligrafii, wykorzystując klasyczne style wywodzące 
się z Chin, miesza je wzajemnie i łączy z nowymi nurtami w kaligrafii. (Katarzyna Paczuska)
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: Malowane Niebo. Historia gwiazdozbiorów, 3.10.-8.02.2015
Wiele obszarów nieba zostało już niejako zagospodarowanych, „zajętych”, wyrysowanych okre-
ślonymi kształtami, figurami i postaciami. Nam w dużym stopniu pozostało już posługiwanie się 
obowiązującymi symbolami. I właśnie te pozostałe do dziś symbole mówią nam wiele, ale nie tylko 
o historii odkrywania nieba, o historii naszej wiedzy o kosmosie, ale w dużej mierze mówią nam 
o rozwoju kultury w ogóle. Celem ekspozycji jest zaprezentowanie dawnych rycin i atlasów przed-
stawiających różne edycje niegdysiejszych map nieba. (Michał Kłosiński)
godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00

Bilety:
Dom Mikołaja Kopernika
na sale ekspozycyjne za wyjątkiem wystawy Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł
na wystawę Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 7 zł
na sale ekspozycyjne i na makietę, na sale ekspozycyjne i na wystawę Świat toruńskiego piernika,
na makietę i na wystawę Świat toruńskiego piernika: 20 zł, 13 zł
na sale ekspozycyjne, na makietę Torunia i wystawę 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: na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 10 zł, ulgowy 6 zł
na 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:
Polacy na Hornie, do 16.11.
Wystawa jubileuszowa z okazji czterdziestolecia powstania Bractwa Kaphornowców
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: 7 zł; ulgowy: 4 zł

IMPREZY:
Za złotówkę przez wieki! 1.10- 30.11.
Akcja dla szkół mająca na celu popularyzację historii Polski i Torunia. Oferta obejmuje zajęcia lek-
cyjne w Domu Eskenów prowadzone przez specjalistów – historyków, archeologów, edukatorów
muzealnych na wystawie „Toruń i jego historia”. Zajęcia adresowane są do szkół podstawowych
(od 0 do VI klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Koszt zajęć to jedynie 1 zł/os. Akcja doty-
czy wyłącznie zorganizowanych grup szkolnych. Szczegóły na www.muzeum.torun.pl
Warsztaty kaligrafii japońskiej 16.10. (czwartek), godz. 14.30
W Kamienicy pod Gwiazdą warsztaty prowadzone przez japońskich mistrzów kaligrafii. Wstęp bez-
płatny. Zgłoszenie: 56 660-56-36 lub drogą mailową pod adresem dkp@muzeum.torun.pl
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum
Konkurs interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu historii sztuki, plastyki, historii i języka 
polskiego. Jego celem jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań młodzieży wiedzą o sztuce, 
kulturze, tożsamości kulturowej i dziedzictwie województwa kujawsko-pomorskiego, a także przy-
gotowanie świadomych odbiorców sztuki, zdecydowanych na podjęcie ukierunkowanej edukacji 
artystycznej, aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym miasta i regionu. Więcej informacji: 
www.muzeum.torun.pl

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

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

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety:
na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł

• Oskar Kolberg – kolekcjoner folkloru Zajęcia z okazji Roku Oskara Kolberga poświęcone słyn-
nemu ludoznawcy i jego unikalnemu na skalę światową dziełu Lud, a także pracy etnografa daw-
niej i dziś. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia dot. kultury ludowej i folkloru muzycznego, 
biorąc udział w „badaniach terenowych” na wystawie Tajemnice codzienności.
• Folder - historia, plik – codzienność Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności... przybliża-
jące różne aspekty kultury ludowej regionów etnograficznych obecnego województwa kujawsko- 
pomorskiego. Forma zajęć umożliwia odkrywanie realiów życia codziennego na przełomie XIX 
i XX w., tworzenie fotoreportażu lub filmu z zajęć przy użyciu własnego sprzętu. xx
Wstęp na wszystkie zajęcia – 5 zł od ucznia. Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opie-
kunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku
Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1, tel. 56 611-27-07
www.muzeum.umk.pl

Wystawy stałe:
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od ce-
ramiki 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 Rektora oraz galerią portretów Rektorów UMK.
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, 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 certy-
fikat. W tematykę warsztatów wpleciona jest ciekawa historia regionu, w której w XVII wieku 
znajdowała się najnowocześniejsza 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.

Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł , po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

IMPREZY:
Głos, rytuał, wspólnota: tradycyjny śpiew obrzędowy, 5.10. (niedziela), godz. 17.00
Spotkanie z Ewą Grochowską, doktorem filozofii, badaczką i nauczycielem śpiewu tradycyjnego, 
śpiewaczką i skrzypaczką, będzie próbą refleksji nad funkcją, znaczeniem i praktycznymi aspekta-
mi tradycyjnego wiejskiego śpiewu obrzędowego. Podczas imprezy odbędzie się prezentacja pracy
wokalnej nad pieśniami tradycyjnymi z Kujaw w wykonaniu uczestniczek warsztatów, poprzedza-
jących spotkanie. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.
Ubranko-dzierganko, cz. IV, 12.10. (niedziela), godz. 16.00-19.00
Kolejna edycja warsztatów robienia na drutach. Tym razem prowadząca, Alicja Orłowska, odsłoni 
arkana tworzenia ściegów ażurowych. Zapraszamy osoby, które znają już podstawy dziergania.
Sala widowiskowa. Koszt: 50 zł/3h. Zapisy: tel. 56 622 89 43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl
Etnowyprawka Malucha: Ziemniak!
16.10. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
17.10. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Cykl Etnowyprawka Malucha adresowany do małych dzieci i ich opiekunów. Jesień w kulturze lu-
dowej była czasem wykopków, tym razem ruszymy więc tropem ziemniaków. Poznamy ich barwy 
i kształty. Będziemy je turlać, kręcić i podrzucać do góry. Sprawdzimy jak wyglądają starte kartofle 
i co to takiego krochmal. Dowiemy się, co to są ziemniaki w mundurkach i spróbujemy je zgnieść. 
Jak zwykle nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Park Etnogra-
ficzny. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują zapisy (od 6 do 14.10., 
e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl)
Warsztaty śpiewu – pieśni kujawskie, 18-19.10. (sobota-niedziela)
Prowadzenie: Ewa Grochowska. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy pod adresem: edukacja@etnomuzeum.pl
Projekt Kujawy. Koncert i potańcówka, 19.10. (niedziela), godz. 18.00
Koncert tradycyjnej muzyki i pieśni kujawskich w wykonaniu śpiewaków i instrumentalistów mło-
dego pokolenia, badaczy folkloru, uczniów wiejskich śpiewaków i muzykantów. Wykonawcy: Ewa 
Grochowska, Jagna Knittel, Maniucha Bikont, Justyna Piernik oraz Janusz Prusinowski Trio. Po kon-
cercie, ok. godz. 19.00 potańcówka z muzyką na żywo. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.
Gęś w muzealnym sosie, 21.10. (wtorek), godz. 12.00
34. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób w wieku 55+. Gościem będzie kustosz MET Gra-
żyna Szelągowska, autorka książki Stary sposób na gęś, która opowie o pożytkach płynących z ho-
dowli gęsi i o regionalnych tradycjach z tym związanych. Poznamy też tajemnice przygotowywania 
potraw z gęsiny. Będzie można spróbować pisania gęsim piórem oraz uczestniczyć w zabawach 
literackich i muzycznych. Wstęp: 3 zł/os.
Już mi się co prawda panieństwo sprzykrzyło, 22.10. (środa), godz. 18.00
20. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota. Wspólne śpiewanie pieśni tradycyjnych związa-
nych z rozmaitymi momentami roku obrzędowego i cyklu życia człowieka. Tematem będzie koja-
rzenie par, wesele i małżeństwo. Prowadzenie: Marta Domachowska. Wstęp wolny.
W cieniu pruskich fortów, 25.10. (sobota), godz. 16.00
Wykład popularnonaukowy z cyklu Kultura okolic – okolice kultury. Historyk Jarosław Pawlikowski 
opowie o życiu codziennym w Twierdzy Toruń przed I wojną światową, o trudnej współegzystencji 
ludności cywilnej i wojska stacjonującego w miejscowym garnizonie. Wykład poprzedzi zwiedze-
nie muzealnych budynków. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.
EDUKACJA
Dla przedszkoli:
• Tradycja w małym paluszku Warsztaty dla przedszkolaków pow. 4 lat. W programie elementy 
kultury ludowej w zabawach i działaniach plastyczno-muzycznych. Bilety: 9 zł/os. Grupa może 
liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z 2-tyg. wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 
Dla szkół podstawowych: 
• W dawnej szkole wiejskiej Zajęcia na wystawie stałej Tajemnice codzienności; poznanie sytuacji 
ucznia i nauczyciela w dawnej szkółce wiejskiej w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości, 
w okresie międzywojennym, praktyczne działania, m.in. pisanie piórem ze stalówką i atramentem. 
• A to płótno z ziemi wyrosło Opowieść o uprawie lnu z użyciem tradycyjnych narzędzi do jego 
obróbki oraz prezentacja wyrobów z lnianego płótna ze skrzyni prababci. Projekcja filmu, pokaz 
i działania praktyczne. 
• W to mi graj! Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na prostych instrumen-
tach z wykorzystaniem folkloru wiejskiego. 
• Technika w domu 100 lat temu Zwiedzanie wystawy stałej ścieżką udogodnień technicznych 
w dawnym życiu codziennym przed powszechną elektryfikacją, wyszukiwanie pomysłowych roz-
wiązań i sporządzanie przez uczniów notatek rysunkowych i fotograficznych. 
Dla gimnazjów i liceów: 
• Chłopek-roztropek czy biznesmen? Interaktywne zajęcia w formie rozgrywki w planszową grę 
ekonomiczną Chłopska szkoła biznesu. Uczniowie poznają działanie mechanizmów rynkowych 
oraz elementy przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w symulacji działalności go-
spodarczej wcielając się w role polskich rzemieślników (XVIII w.) handlujących płótnem w całej 
Europie.



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

(wystawy w dziale Galerie)

Andy Biliński - koncert, 17.10. (piątek), godz. 18.00
Andy Bilinski jest gitarzystą, wokalistą oraz autorem tekstów pochodzącym z Wilmington w Pół-
nocnej Karolinie (USA). Artystyczna droga zaprowadziła go z nowojorskiej sceny indie-punkowej 
na amerykańskie południe, gdzie Andy swobodnie porusza się po skrzyżowaniu gatunków, łącząc 
w swojej twórczości elementy country, folku i indie-rocka. Inspiracje do tekstów i muzyki czerpie 
także z Europy, która fascynuje go wierszami Rilkego oraz lirycznym klimatem piosenki autorskiej. 
Dorobek artystyczny Bilinskiego obejmuje trzy albumy studyjne (czwarty w przygotowaniu), dwie 
ścieżki dźwiękowe do filmów, liczne występy w Stanach oraz kilkanaście europejskich tras koncer-
towych, wśród których od niedawna swoje miejsce znalazła również Polska. Podczas toruńskiego 
koncertu muzyk zaprezentuje zarówno piosenki ze swoich wcześniejszych albumów, jak i przedpre-
mierowy materiał pochodzący z nieopublikowanej jeszcze płyty. Wstęp: 7 zł

Wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu Mariusza Olbromskiego  
i Bartłomieja Łuczaka, 22.10. (środa), godz. 19.30
Spotkanie odbędzie się w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat „Karol Wojtyła/ 
Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej”, organizowanej przez Zakład 
Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu UMK w Toruniu. Mariuszowi Olbromskiemu, który 
zaprezentuje fragmenty swojej najnowszej książki, towarzyszyć będą utwory poetycko- muzyczne 
przygotowane i wykonane na żywo przez Bartłomieja Łuczaka. Wstęp wolny

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

Jesienne świeczniki (7-12 lat), 7.10. (wtorek) godz. 15.30
Na warsztatach wykonamy i ozdobimy gipsowe świeczniki. Wstęp wolny.

Przygotowania do Dnia Nauczyciela, 10.10. (piątek), godz. 15.30
Zajęcia w świetlicy środowiskowej, na których uczestnicy wykonają drobiazgi i laurki z okazji Dnia 
Nauczyciela. Wstęp wolny.

Warsztaty recyklingowe (7-12 lat), 16.10. (czwartek), godz. 15.30
Na warsztatach dowiemy się, jak z pozornie niepotrzebnych przedmiotów wykonać oryginalne
ozdoby. Wstęp wolny.

Kobieca Manufaktura – decoupage, 28.10. (wtorek), godz. 17.30
Warsztaty dla pań, na których poznamy technikę decoupage i ozdobimy drewniane serwetniki.
Obowiązują zapisy. Wstęp 10 zł

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

Podgórskie Anioły, 1.10. (środa), godz. 17.45
Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów plastycznych poświęconych temu tematowi - mamy prze-
cież anioła w herbie miasta....Uczestnicy spotkania zapoznają się z wizerunkami aniołów w różnych 
epokach i stylach sztuki. Anioły będzie można wykonać (w kilku wybranych technikach), zawisną 
one w naszej Galerii Na Podgórzu - po wystawie (otwartej 2 tyg.) uczestnicy będą je mogli zabrać do 
swoich domów. Prowadząca : Joanna Łagan. Wstęp 5zł

Podróże małe i duże - klub małego podróżnika
4.10. (sobota), godz. 11.00
Na comiesięcznych spotkaniach - w pierwszą sobotę miesiąca - będziemy poznawali uroki różnych 
miejsc świata i ich kulturę podczas prezentacji zdjęć a po pokazach dla najmłodszych przygotowa-
ne będą różnego rodzaju warsztaty. W październiku dzięki Pani Magdalenie Mroczkowskiej wybie-
rzemy się do Nepalu. Wstęp wolny

Wokół sztuki - aniołki, aniołeczki, 7.10. (wtorek), godz. 10.00
Na warsztatach stworzymy różnego rodzaju aniołki wykonane z elementów naturalnych. Spotkanie 
dla grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Wstęp: 8 zł

Anielski wernisaż, 7.10. (wtorek), godz. 17.15
Podczas wernisażu, którego „zaprezentują się” anioły wykonane w różnorodnych technikach  
na warsztatach plastycznych. Wstęp wolny

DOMY KULTURY
Podgórskie święto latawca
10.10. (piątek), godz. 17.00 warsztaty latawcowe
Zapraszamy całe rodziny na warsztaty tworzenia latawców. Będziemy konstruowali szkielety 
latawcowe, oklejali je papierem, malowali farbami i przyczepiali kolorowe ogony. Wejście 
rodzinne: 10 zł
11.10. (sobota), godz. 11.00 rodzinne puszczanie latawców
Zapraszamy całe rodziny na próby lotów zrobionych wcześniej latawców oraz wspólną za-
bawę na terenie zielonym za trasą średnicową na Podgórzu. Spotkanie w Domu Muz. Wstęp 
wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 11 i 25.10. godz. 11.00 Wstęp 15 zł

Inspiratornia - gliniana biżuteria, 15.10. (środa), godz. 17.30
Tym razem uczestnicy będą mieli okazję stworzyć swoją własną biżuterię z glinianych pa-
ciorków. Do ich produkcji wykorzystamy glinę i specjalne stemple. Następnie przygotowane 
przez nas ozdoby zostaną wypalone. Wstęp 10 zł

Sobotni poranek teatralny: „Bajkopisanie” - Teatr Frajda
18.10. (sobota), godz. 11.00
Interaktywna propozycja Teatru Frajda. Bajkopisarka nie ma pomysłów na nową bajkę, Wena 
zostawia jej wskazówki, ale wszystkie te podpowiedzi plącze Chochlik. Z pomocą dziecięcej 
widowni udaje się wymyślić nowego bohatera i wspólnie stworzyć bajkę. Po przedstawieniu 
przewidziane są warsztaty plastyczne nawiązujące do spektaklu. Wstęp 9 zł

Movies from the Heart of Poland / Filmy z serca Polski
19.10. (niedziela), godz. 16.00
Impreza towarzysząca festialu Tofifest. Prezentacja najlepszych filmów stworzonych w re-
gionie kujawsko-pomorskim podczas ostatniej dekady, obejmująca ona dwa bloki: fabular-
ny i dokumentalny. Wstęp wolny

Liściaki… 20.10. (poniedziałek), godz. 17.45
To już X edycja warsztatów plastycznych cieszących się zawsze dużym zainteresowaniem. 
Warsztaty te bazują na technice kompozycji z zasuszonych liści i kwiatów. Twórcą tego ga-
tunku jest wrocławski plastyk Czesław Rodziewicz. Biletem wstępu na warsztaty są suche 
kwiaty, liście, trawy - Dom Muz także udostępnia swoje zbiory. Zapraszamy wszystkich od 
lat 3 do 100. Najciekawsze prace zawisną w galerii. Prowadząca: Joanna Łagan. Wstęp wolny

Wernisaż ulotny...czyli drugie życie liści, traw i kwiatów
23.10. (czwartek), godz. 18.00
Zostaną na nim zaprezentowane najciekawsze prace powstałe podczas warsztatów pla-
stycznych wykorzystujących zasuszone rośliny– które ożywają w nowych odsłonach. W po-
przednich edycjach pojawiały się liściaste księżniczki, pejzaże ,rozmaite stwory a nawet 
pojazdy... Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny

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

Wernisaż wystawy Pracowni Hortus – plener w Górznie
3.10. (piątek), godz. 17.00, do 23.10.

Turniej Gier Strategicznych, 18.10. (sobota), godz. 9.00-18.00

Koncert zespołów MDK: Psotki i Śmieszki, Iskierki
20.10. (poniedziałek), godz.14.00-18.00
Festyn na Rudaku organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, SP nr 17

Wystawa Fotograficzna Klubu Foto- Cyfra, 24.10-17.11.

Miasto Aniołów
27.10. (poniedziałek), godz. 19.00 Koncert Jacka Beszczyńskiego „Herbata u Bułata”
29.10. (środa), godz.10.00 Śpiewy, zabawy i gry dla dzieci od wujka Jacka Beszczyńskiego
Ogłoszenie X Edycji Konkursu Plastycznego „Inspirowane poezją”
- konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych
- tematem pracy plastycznej jest ilustracja wiersza ulubionego poety polskiego
Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie MDK lub u organizatora konkursu p. Iwony
Ziemińskiej-Bącal, tel. 601-237-822
Prace należy przesłać do 12.11.

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

Klub Od Nowa
Inauguracja sezonu artystycznego: Tortilla, 1.10. (środa), godz. 20.00
Zespół reprezentujący bluesa elektrycznego. Bilety: studenci wstęp wolny, 10 zł pozostałe osoby

Mikromusic, 2.10. (czwartek), godz. 20.00, mała scena
Fuzja jazzu, trip-hopu, rocka, czasem też muzyki ludowej. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz” – „Akty zgonu”
3.10. (piątek), godz. 20.00, mała scena
Spektakl improwizowany oparty na kartach z gry Czarne Historie. Publiczność losuje zagadkę
makabrycznej śmierci. Następnie grupa rzuca się w wir szalonych opowieści. Wstęp wolny.

Hanza, support Draże, 4.10. (sobota), godz. 19.00, mała scena
Zespół Hanza ma na koncie zwycięstwo w warszawskim finale festiwalu Emergenza 2014 i zajęcie 
III miejsca w finale krajowym. Obecnie kończą płytę. Bilety: 10 zł w dniu koncertu

Kabanos, 5.10. (niedziela), godz. 19.00, mała scena
Na krążku „Dramat współczesny” Kabanos pokazuje surowość i ciężkość połączoną z umiejętno-
ścią do pisania chwytliwych piosenek. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Co-Sovel – koncert inaugurujący nowy sezon kina Niebieski Kocyk
6.10. (poniedziałek), godz. 20.30
Autorski projekt Izoldy Sorenson, znanej z zespołów Drekoty i Julia Marcell. Jej muzyka określana
bywa mianem alternatywnego popu, elektroniki i indie-folk. Bilety: dla widzów kina Niebieski
Kocyk wstęp za okazaniem biletu na seans inauguracyjny; pozostałe osoby 5 zł.

Jazz Club: The Nightwatchers, 8.10. (środa), godz. 20.00, mała scena
Dwuosobowa formacja, w której skład wchodzą: wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość gita-
rzysta i wokalista Rupert Wates oraz pianista jazzowy, wirtuoz fortepianu Bartosz Hadała.
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Otrzęsiny UMK 2014 – Twój Pierwszy Raz! 9.10. (czwartek), godz. 20.30
Wystąpi zespół Cała Góra Barwinków. After i before party: DJV ROCCO i DJ Paragraph51. W progra-
mie konkursy z nagrodami. Bilety: 5 zł studenci I roku, 8 zł pozostali studenci, 20 zł reszta świata

Bokka, 10.10. (piątek), godz. 20.00, mała scena
Członkowie zespołu odmawiają ujawnienia swojej tożsamości. Hipnotyczne wokale i minimali-
styczny bit to charakterystyczne cechy muzyki Bokki. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Polish Satanist 2014: Behemoth, gość specjalny Tribulation,
support: Mord’a’stigmata, Merkabah, 11.10. (sobota), godz. 18.30
Najnowszy album Behemotha „The Satanist” to wielki sukces, zarówno artystyczny, jak i komercyj-
ny. Bilety: 55 zł, 65 zł w dniu koncertu, online: www.ticketpro.pl

Fish – Fish Europe - Poland Tour 2014, 12.10. (niedziela), godz. 20.00
Wyjątkowy koncert legendy rocka. Fish znany jest przede wszystkim z zespołu Marillion. Nagrał 
wiele płyt, współpracował z Philem Collinsem, Tonym Banksem. Bilety: od 1.10. 120 zł

Slam Poetycki, 13.10. (pon.), godz. 20.00, mała scena Wstęp wolny.
Wieczór Podróżnika, 14.10. (wtorek), godz. 20.00, mała scena
„Z plecakiem przez polskie Karpaty, czyli jak zdobywałem Dużą Złotą Górską Odznakę Turystyczną
PTTK” – spotkanie z Maurycym Męczekalskim. Wstęp wolny.

Jazz Club: Jachna/Tarwid/Karch, 15.10. (śr.), godz. 20.00, mała scena
Projekt trębacza Wojtka Jachny oraz dwóch młodych muzyków – pianisty Grzegorza Tarwida i per-
kusisty Alberta Karcha. Trio wydaje debiutancką płytę. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Kult, 16.10. (czwartek), godz. 19.00
Jeden z najważniejszych polskich zespołów w historii. Bilety: 55 zł, 60 zł w dniu koncertu

Od Nowa Punk Fest: Włochaty, Cela Nr 3, Brudne Dzieci Sida i inni
17.10. (piątek), godz. 18.00
Gwiazdą jest zespół Włochaty, jeden z najpopularniejszych i najważniejszych zespołów polskiej
sceny punk rockowej ostatnich 20 lat. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

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

Warsztaty Śpiewnik polski. Śpiewamy polskie piosenki, 4.10.
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz

Warsztaty-seminarium Animacja w działaniu, 4-5.10.
Zajęcia prowadzi Rafał Kołacki

Finał Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu:
Film
11.10. (sobota), godz. 15.00 Miejsce: Centrum Kultury Dwór Artusa. Wstęp
wolny

Warsztaty w ramach cyklu Pedagogika cyrku dziecięcego.
Spotkanie VII, 11-12.10. (sobota-niedziela)
Zajęcia prowadzą: Agnieszka Kwiatkowska (chusta wertykalna i trapez) 
oraz Agnieszka Rak (hula-hop).

Warsztaty Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą
17-19.10. (piątek-niedziela) Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz

Warsztaty fotografii mobilnej, 18-19.10. (sobota-niedziela)
Zajęcia prowadzi Wojtek Szabelski

Warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek
25-26.10. (sobota-niedziela) Zajęcia prowadzi Erwin Regosz

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Teatru.
Zgłoszenia (wraz z nagraniem całego spektaklu na DVD) przyjmowane są do 17.10.  
W Konfrontacjach mogą wziąć udział amatorskie zespoły teatralne oraz twórcy indywidualni.
Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej WOAK.

DOMKULTURY! BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE
ul. Siekiewicza 11/2, tel. 511-504-601 / 886-119-291

Bike House-otwarcie bazy BMX-owej
4.10. godz. 18.00- 22.00
Otwarcie bazy przy ulicy Stromej 9. W programie m.in. pokaz trików i krótki instruktaż, tym-
czasowy skate park, muzyka na żywo, integracja sąsiedzka, kulinaria, konkursy z nagroda-
mi, warsztaty grafficiarskie, bmx'owe. Zapraszamy sąsiadów, dzieci, młodzież, seniorów.  
Wstęp wolny.

Warsztaty Senior 2.0 – nowe media od podstaw; zajęcia dla grupy 60+
każdy czwartek, godz. 9.00-12.00
W programie: nauka obsługi komputera, internetu oraz nowych aplikacji. Uczestnicy warsz-
tatów poznają sposoby komunikowania się na odległość, systemy pracy i rozrywki grupowej 
oraz narzędzia chmurowe. Warsztaty mają na celu zaangażowanie seniorów do korzystania 
z narzędzi współczesnego świata cyfrowego. 
Zapisy: utu.fundacja@gmail.com, tel. 511-504-601 / 886-119-291
Warsztaty są nieodpłatne

Dźwiękospacery- warsztaty animacji w ramach Audiowizje/Tofifest
18-19.10. godz. 13.00-16.00
Zapisy na zajęcia i więcej informacji: utu.fundacja@gmail.com, 
tel. 511-504-601 / 886-119-291

Działalność Kulturalna - praktyczne warsztaty dla studentów 
i absolwentów kierunków artystycznych
23-24.10. godz. 17.00-19.30
25-26.10. godz. 16.00-20.00
W programie: Pomoc w zakresie kwestii organizacyjno-prawnych, forum wymiany doświad-
czeń, spotkania sieciujące, dyskusje, prezentacje, konsultacje (wnioski o dofinansowanie, 
dokumenty, budżety), konsultacje z tłumaczem, pomoc w realizacji wybranych projektów, 
projekcje filmów, tymczasowa mini-biblioteka, obiady i pomoce naukowe. Warsztaty są 
bezpłatne, zgłoszenia: utu.fundacja@gmail.com, przesłanie CV i krótkiego opisu pomysłu  
na szeroko pojętą działalność kulturalną. Prowadzenie cyklu: Wiktoria Szczupacka



Koncertowa Fala: The Fellowship Of Disco, 30.10. (czw.), godz. 20.00
Comiesięczne koncerty będą transmitowane w internecie. Radio Sfera UMK wyda płytę z nagranym 
materiałem. The Fellowship of Disco, grupa utworzona w 2012 przez 3 doświadczonych muzyków, 
zakorzeniona w nurcie punk/indie/rock. Wstęp wolny

Aula UMK, ul. Gagarina11, tel. 56 611-43-67

Mario Hossen i Les Orpheistes Festival Orchestra Z Wiednia: „Cztery Pory 
Roku” Antonio Vivaldiego, 10.10. (piątek), godz. 19.00
Mario Hossen to wybitny wirtuoz skrzypiec, solista i kameralista mieszkający w Wiedniu. Styl jaki 
reprezentuje to mieszanka romantycznej ekspresji i liryzmu z klasycznym racjonalizmem. 
Bilety: 65 zł-85 zł, www.ebilet.pl

Spektakl „Kochanie na kredyt”, reż. Olaf Lubaszenko, Teatr My
12.10. (niedziela), godz. 17.00
Komedia z elementami farsy. Historia skupia się wokół różnej formy uzależnień. Główną bohaterką 
jest Ania (Agnieszka Sienkiewicz), która straciła pracę w telewizji, a jej największym uzależnieniem 
są zakupy. Anię rzucił chłopak Paweł (Przemysław Sadowski). Życie głównej bohaterki zmienia się, 
gdy na drodze staje komornik Dominik (Filip Bobek), który chce przejąć jej majątek. Bilety: 80 zł, 
www.kupbilecik.pl

Wielki Koncert Charytatywny – Lipnicka & Porter, 17.10. (pt.), godz. 18.00
Sekretem ich sukcesu są melodyjne utwory, poetyckie teksty, a także niepowtarzalny nastrój, który 
udaje im się tworzyć na koncertach. Dochód z koncertu zostanie przekazany Hospicjum Światło w To-
runiu. Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

Pejzaż Bez Ciebie: Marek Jackowski, 21-22.10. (wt.-śr.), godz. 19.00
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy)

Michał Bajor - Recital „Moje podróże”, 25.10. (sobota), godz. 18.00
„Moje podróże” to najnowsza płyta Michała Bajora. Trzynaście autorskich tekstów napisał specjalnie
dla niego Wojciech Młynarski. Muzykę skomponowali m.in. Włodzimierz Korcz, Włodzimierz Nahor-
ny, Janusz Sent, Jerzy Derfel i Wojciech Borkowski. Bilety: 74 zł do kupienia w: sklep „Pamiątki przy 
Flisaku”, ul. Rynek Staromiejski 1, Biuro podróży „Coco Tours”, ul. Podmurna 36, Sklep Meblowy 
„Arkady Kupieckie”, ul. Szosa Okrężna 1

Bajm, 26.10. (niedziela), godz. 17.00
Jeden z najpopularniejszych polskich zespołów pop rockowych. Fani będą mogli usłyszeć największe
przeboje zespołu w wyjątkowych aranżacjach. Bilety: 80-130 zł, www.biletyna.pl

Spektakl „Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”, reż. Elżbieta Jodłowska
i Krzysztof Jaślar, 29.10. (środa), godz. 19.00
Opowieść o czterech kobietach, pełna humoru i tryskająca żartem, po siedmiu latach swej świetności
doczekała się kontynuacji. „Klimakterium 2, czyli menopauzy szał” opowiada o dalszych perypetiach
bohaterek. Bilety: 50-80 zł, www.kupbilecik.pl

KLUB MUZYCZNY LIZARD KING
ul. Kopernika 3, www.lizardking-torun.pl/events

PaRasSol + Riddim Brothers + SielSKA, 1.10. (środa), godz. 18.00
Bilety: 20 zł (w cenie płyta)

Gordon Haskell, 6.10. (poniedziałek), godz. 20.00 Bilety: 70 zł

Percival Schuttenbach + Litvintroll, 8.10. (środa), godz. 19.00 Bilety: 25/30 zł

Organek, 9.10. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 20/25 zł

Pustki, 12.10. (niedziela), godz. 20.00 Bilety: 30/35 zł

CeZik, 13.10. (poniedziałek), godz. 20.00 Bilety: 35/40 zł

Pokahontaz + suporty, 16.10. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 25/30 zł

Lao Che + Moove, 26.10. (niedziela), godz. 20.00 Bilety: 35/40 zł

T.Love (XX-lecie wydania płyty „Prymityw”), 30.10. (czwartek)

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

Warsztaty gitarowe, 12.10. (niedziela), godz. 17.00
Prowadzący: pARTyzant (Krzysztof Toczko), Krzysztof "Puma" Piasecki, Eddie Angel. Wstęp wolny

Wystawa obrazów Roberta Rybickiego przedstawiających sceny  
z koncertów w Pubie Pamela, 12.10. (niedziela), godz. 20.00

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert zespołów: 4set (grupa Krzysztofa "Pumy" Piasec-
kie-go) oraz Asia Czajkowska Band (z udziałem angielskich muzyków: Mark Olbrich & Eddie Angel
oraz pARTyzanta. Wstęp wolny

Warsztaty gitarowe, 20.10. (poniedziałek), godz. 17.00
Prowadzący: pARTyzant (Krzysztof Toczko), Danny Bryant oraz Adam Biro. Wstęp wolny

Danny Bryant Band, Jack Cannon Blues Band, Sławek Wierzcholski
20.10. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

KLUB NRD
ul. Browarna 6, www.facebook.com/rodzina.nrd

Impreza Studencka: Oblej Studia w NRD, 2.10.
Re/Animacja: David Rinho, 3.10., Larix, 17.10., 31.10.
Commercial Break 11, 4.10.
Odwilż w NRD: Fair Weather Friends, 5.10.
We Love Beats: Spinache, Spisek Jednego, Mike Panda, Ka-Meal + O L F V N, 10.10.
Taniec z gwiazdami, czyli uRodziny Kniferz Crew!, 11.10.
Real Muzik Dj’s Birthday Party, 18.10.
Odwilż w NRD: Paula i Karol, Heartwash Tour 2014, 19.10.
Audiowizje Festiwal, 21-23.10.
Kali, 24.10.
Hałas, 25.10.
Odwilż w NRD: Król, 30.10.

GALERIA I KAWIARNIA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1 (budynek Teatru Horzycy,  
wejście od ul. Fosa Staromiejska)

Teatr i Rodzina (TiR), 4.10. (sobota)
Zabawa dla dzieci, których rodzice udadzą się tego dnia o godz. 18.00 na spektakl „Porucznik 
z Inishmore”. Rezerwacja i odbiór wejściówek w Biurze Organizacji Widowni Teatru Horzycy 

Konsultacje fotograficzne, 8.10. (środa)
Rozmowy wokół fotografii, okazja do przeglądu i omówienia portfolio, projekcje fotograficzne;
gospodarz wieczoru – Wojtek Szabelski

Weekend z książkami dla dzieci
18.10. (sobota), od godz. 14.00 / 19.10. (niedziela), od godz. 12.00
Tym razem będziemy gościć wydawnictwo Tako, zaprezentujemy książki, animacje poklatkowe
oraz zaprosimy dzieci do słuchania i zabawy. Będzie można skorzystać z promocji cenowych  
i wziąć udział w krótkich konkursach.

„Casting ostatniej szansy”, 20.10. (poniedziałek)
Program z piosenkami musicalowymi w wykonaniu Małgorzaty Abramowicz i Anny Magalskiej-
-Milczarczyk przy akompaniamencie Igora Nowickiego. Rezerwacja i odbiór biletów w kawiarni
Wejściówka (rezerwacja możliwa również pod numerem 512-221-900)

Czytanie wierszy – poezja niemiecka
27.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Czytają aktorzy Teatru Horzycy. Zapraszamy również do udziału chętnych widzów. Rezerwacja  
i odbiór wejściówek do Wejściówki w Biurze Organizacji Widowni Teatru Horzycy

„Muzyczne Portrety”, 28.10. (wtorek)
Wernisaż wystawy bydgoskiego fotografika Marka Hofmana

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

Koncert Raggafaya - rozpoczęcie roku akademickiego, 2.10.
FZ Tour - Koncert: Dead On Time + Moove, 3.10.
Koncert: Clock Machine + support, 10.10.
Official Prodigy Night, 11.10.
Audiowizje Festival 2014 (program w dziale Inni organizatorzy)
Metalowy Halloween: Gemini Abyss + Nightmares + Belhaven, 31.10.

HANZA CAFE, ul. Piekary 28
Magdalena Mroczkowska - Nepal, 1.10. (środa)
Łukasz Sikorski - RPA - dzień z życia poszukiwacza skarbów, 15.10. (środa)
Martyna, Agnieszka i Dariusz Dąbrowscy – Macedonia, 29.10. (środa)

B

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

Czas Dla Nas - koncerty dla dzieci
4.10. (sobota), godz. 16.00, 17.00
Muzyka wielkiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina będzie rozbrzmiewać podczas na-
szego koncertu. Spod sprawnych palców pianisty popłyną mazurki, preludia, polonezy. W cen-
trum naszej uwagi znajdzie się fortepian- ukochany instrument Chopina. Jego utwory zabrzmią 
też w opracowaniu na flet poprzeczny i wiolonczelę. Zanucimy wspólnie tytułowe „Życzenie”.
Bilety: 20 zł dorosły, 10 zł dziecko, 40 zł rodzinny

Kobiety Świata - opera i operetka w przekroju
10.10. (piątek), godz. 19.00
Bogumiła Dziel-Wawrowska (sopran), Katarzyna Laskowska (sopran), Robert Szpręgiel (bary-
ton), Maciej Przestrzelski (koncertmistrz), Małgorzata Piszek (fortepian), Janusz Zaorski (opie-
ka artystyczna), Toruńska Orkiestra Symfoniczna, W programie najpopularniejsze arie, duety,
tercety i pieśni z kanonu muzyki operowej, operetkowej i musicalowej. Bilety: 50/40 zł

Mistrzowskie Interpretacje, 18.10. (sobota), godz. 18.00
Adam Wodnicki (fortepian), Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. W programie: J. Sibelius – Valse Triste, F. Liszt - I Koncert fortepianowy Es

TOS

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

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Spotkanie autorskie: Sławomir Koper, 9.10. (czwartek), godz. 18.00
Jego specjalnością jest historia z ludzką twarzą. Twierdzi, że życie prywatne stanowi istotną 
część biografii każdego człowieka; według niego polityk czy artysta ukazany „w szlafroku i kap-
ciach” zyskuje na autentyczności. W Toruniu zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Życie towa-
rzyskie elit PRL”, opowie również o wcześniejszych publikacjach, m.in. bestsellerowych „Gwiaz-
dach kina PRL”, „Sławnych parach PRL” i „Skandalistach PRL”. Wstęp wolny.

Magia starej fotografii: Górzno. Ze zbiorów Wojciecha Kalinowskiego
2-31.10.
Na wystawie zostaną zaprezentowane czarno-białe fotografie Górzna sprzed lat przedstawiające 
miejsca, wydarzenia i ludzi. Wojciech Kalinowski - nauczyciel, trener, organizator, społecznik. 
Założyciel profilu „Górzno-moje miasto” (Facebook). Mimo, iż wielu lat mieszka w Toruniu, cały 
czas pozostaje związany z rodzinną miejscowością. Kolekcjonuje zdjęcia, z których stworzył kilka 
kronik. W Toruniu znany jako promotor Japonii, organizator Dni Kultury Japońskiej 1994-2012 r.  
i Festiwalu Budo (pokazy sztuk walki). Założyciel Stowarzyszenia Japan Promotion.

Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61 (wejście od ul. Klonowica)

Wymieńmy się książkami, 21.10. (wtorek), godz. 18.00
Masz ciekawą książkę, którą chcesz wymienić na inną? A może przy okazji porozmawiasz o niej  
z innym miłośnikiem literatury? W filii będą czekać na członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego w tej bibliotece. Możesz wymieć dowolną ilość książek.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35

Jesienny kiermasz taniej książki, 20-24.10.
Na wyprzedaż trafi 1500 tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru, wśród nich pełne 
wydania dzieł Słowackiego, Żeromskiego i Mickiewicza. Będą wydawnictwa encyklopedyczne, 
słowniki i leksykony. Na koneserów czekać będą albumy z malarstwem oraz wybór książek Bo-
gusława Kaczyńskiego. Ceny od złotówki, za wydawnictwa encyklopedyczne i albumy zapłacimy 
od 5 zł wzwyż. Ostatniego dnia wielka obniżka - wszystko od 20 groszy.

OŚRODEK CZYTELNICTWA  
CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Szczytna 13

„Dziewczyna z perłą” Jana Vermeera, 6.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja Łukasza Wudarskiego

„Wariatka tańczy” – twórczość artystyczna Maryli Rodowicz
20.10. (poniedziałek), godz. 10.00 Prelekcja Justyny Łukomskiej

Dyskusyjny Klub Książki, 27.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką Khaleda Hosseini „Chłopiec z latawcem”. Prowadzenie Kamila Lisiecka

W moim świecie, do 21.11.
Wystawa prac Jacka Miszewskiego ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Pracownia Rozwi-
jania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych Diecezji Toruńskiej

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

B

BIBLIOTEKI
BIBLIOTEKI Spotkanie z Agnieszką Steur, 1.10 (środa), godz. 13.00
Agnieszka Steur jest polonistką, nauczycielką, pisarką i dziennikarką, autorką powieści fan-
tasy „Wojna w Jangblizji. W Tamtym Świecie” i „Wojna w Jangblizji. W domu”. Ukończyła kie-
runek Języki Słowiańskie i Kultura na Uniwersytecie Amsterdamskim. Jest zwolenniczką nauki 
języka polskiego dzieci urodzonych i wychowywanych w polsko-holenderskich rodzinach. 
Prowadzi blog o tematyce emigracyjnej i kulturalnej Emigrantka. W 2013 r. ukazała się pierw-
sza powieść fantasy Agnieszki Steur zatytułowana „Wojna w Jangblizji. W Tamtym Świecie”. 
Jest to pierwsza część cyklu przewidzianego na trzy powieści. Premiera kolejnej części “Wojna 
w Jangblizji. W domu” odbyła się w sierpniu 2014 r. W połowie 2013 r. w Holandii na rynku wy-
dawniczym pojawiła się dwujęzyczna (polsko-holenderska) publikacja książkowa tej autorki, 
będąca zbiorem jej felietonów.

Radość tworzenia. Wystawa prac uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, 6-17.10.
Wystawa została przygotowana z okazji obchodów 50-lecia istnienia placówki. Zostaną po-
kazane prace plastyczne i rękodzielnicze uczniów. Prace powstały podczas warsztatów arty-
stycznych, m.in. w pracowni sztuki użytkowej, na zajęciach kształtujących kreatywność oraz 
zajęciach w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-47-03, www.bu.umk.pl

Wystawa z okazji 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, 20-31.10.
Wystawa fotografii i prac uczniów prezentująca historię i dorobek ośrodka.
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FUNDACJA BIURO KULTURY, www.tofifest.pl

12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, 18-26.10.2014
Kino Nordic Noir, nowa fala z Ukrainy, cztery konkursy i kilkanaście innych pasm filmowo-muzycznych. 
Zwany „niepokornym festiwalem” Tofifest od lat promuje dobre, szukające prawdy o współczesnym 
człowieku kino. Nurtem wiodącym, mającym swoje odbicie w identyfikacji wizualnej tej edycji, jest Nor-
dic Noir. Tofifest jako pierwszy w kraju podejmuje się próby opisania zjawiska, jakim jest niewątpliwie 
kino opierające się na skandynawskich kryminałach, święcących literackie triumfy na całym świecie. 
MFF Tofifest jest obecnie jedną z najciekawszych i największych imprez filmowych w Polsce. Tofifest 
zaprezentuje także cztery konkursy w których rozdane zostaną Złote Anioły. W konkursie głównym On 
Air dominują debiuty. W pozostałych konkursach pokazywane są: Shortcut – krótkie metraże, From 
Poland – nowe kino polskie i Lokalizacje – najlepsze filmy stworzone w regionie rodzinnym Tofifestu, 
na Kujawach i Pomorzu. Podczas Tofifest zobaczymy też przeglądy kinematografii narodowych, pasma 
honorujące nieoczywistych Mistrzów Kina, często niesłusznie zapominanych. Lubianym przez widzów 
pasmem jest Forum, dzięki któremu mogą odrobić zaległości, oglądają kilkadziesiąt najlepszych fil-
mów artystycznych mijającego sezonu. Od tego roku Tofifest działa wspólnie z festiwalem muzycz-
nym Audiowizje. Audiowizje Tofifest to unikatowe innowacyjne pasmo, stawiające na związki obrazu 
i dźwięku. „Zobacz dźwięk, usłysz obraz” to jego motto. W ramach pasma odbędzie się kilkanaście 
koncertów, grup reprezentujących różnorodne wcielenia muzycznej elektroniki. Zarówno na Audio-
wizjach jak i na Tofifest odbędą się pasma warsztatowe. Warsztaty filmowe dla dzieci – Filmogranie,  
to już tofifestowa tradycja. Muzyka do nakręcenia, czyli warsztaty teledyskowe, to nowość. Przez cały 
festiwal można też spotykać się z ludźmi kina i sceny, brać udział w otwartych (wstęp na dyskusje jest 
wolny, nie wymagamy posiadania biletu/karnetu) spotkaniach autorskich i debatach.
Miejsca: Od Nowa, Kino Centrum

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

Krocząc wśród cieni, premiera: 3.10. dramat, kryminał USA 2014
reżyseria: Scott Frank, występują: Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour
Bohaterem jest Matthew Scudder - alkoholik, który po odejściu z policji otrzymał licencję prywatnego 
detektywa. Pewnego dnia zgłasza się do Scuddera jeden z szefów narkotykowej mafii i prosi
go o pomoc w odnalezieniu porwanej żony.

Annabelle, premiera: 3.10. horror USA 2014
reżyseria: John R. Leonetti, występują: Annabelle Wallis, Alfre Woodard, Eric Ladin
John Form znajduje idealny podarunek dla swojej ciężarnej żony Mii — piękną i rzadko spotykaną 
starodawną lalkę ubraną w śnieżnobiałą suknię ślubną. Radość Mii z prezentu nie trwa jednak długo. 
Pewnej straszliwej nocy para zostaje napadnięta w domu przez wyznawców szatana, którzy brutalnie 
atakują małżonków.

Joe, premiera: 3.10. Dramat USA 2013
reżyseria: David Gordon Green, występują: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter
Były skazaniec spotyka na swojej drodze 15-letniego chłopaka. Dzięki temu będzie miał szanse na 
odkupienie swoich win

Czworo Do Pary, premiera: 3.10. dramat, USA 2014
reżyseria: Charlie McDowell, występują: Elizabeth Moss, Ted Danson, Mark Duplass
Ethan i Sophie przeżywają kryzys małżeński. Za radą terapeuty wynajmują dom za miastem, w którym 
mają spędzić weekend. Początkowo zabawny i romantyczny pobyt zmienia się w obliczu pewnego 
odkrycia. Okazuje się, że Ethan i Sophie nie są jedynymi lokatorami posiadłości.

Służby specjalne, premiera: 3.10. sensacyjny, Polska 2014
reżyseria: Patryk Vega, występują: Olga Bołądź, Agata Kulesza, Andrzej Grabowski
Gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych, politycy orientują się, że po-
zbawiono Polskę oczu i uszu. Zostaje stworzona nowa, tajna jednostka do zadań specjalnych. Trafiają 
do niej m.in. niepokorna, wyrzucona z ABW podporucznik , kapitan, który wrócił z misji w Afganistanie 
oraz były pułkownik SB. Będą musieli zmierzyć się z demonami przeszłości.

Zaginiona dziewczyna, premiera: 10.10. thriller, dramat, USA 2014
reżyseria: David Fincher, występują: Ben Affleck, Tyler Perry, Neil Patrick Harris
Ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Młoda kobieta znika bez śladu w przededniu piątej 
rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany przez siostrę zaginionej żony 
postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę.

KINA Bogowie, premiera: 10.10. biograficzny, dramat, Polska 2014
reżyseria: Łukasz Palkowski, występują: Tomasz Kot, Piotr Głowacki, Rafał Zawierucha
Film opowiadać będzie o lekarzu, Zbigniewie Relidze. Kluczowym okresem fabuły będą wydarzenia
z lat 1983–85.

KINA
Pudłaki, premiera: 10.10. przygodowy, familijny, animacja, USA 2014
reżyseria: Anthony Stacchi, Graham Annable
Animacja opowiada o żyjącej pod ziemią społeczności, która nosi kartony z recyclingu tak 
jak żółwie noszą skorupy. Archibald Snatcher, postanawia pozbyć się podziemnych miesz-
kańców na zawsze.

Dracula. Historia Nieznana, premiera: 17.10. fantasty, horror, USA 2014
reżyseria: Gary Shore, występują: Luke Evans, Sahar Godon, Dominic Cooper Historia księcia 
Włada Palownika, ukazującą go jako bohatera obciążonego pewnymi wadami. Okraszona jest 
wątkiem miłosnym i osadzona w mrocznej erze magii i wojny.

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

Kinodanie
•  7.10. godz. 20.30 Rękopisy nie płoną, 2014, reż. Mohammad Rasoulof, Iran
Thriller polityczny, refleksja nad wyniszczeniem Iranu spowodowanym atmosferą ucisku i ter-
roru. Sześćdziesięcioparoletni pisarz i były więzień polityczny, Kasra, pracował w tajemnicy 
nad swoim zbyt wiele ujawniającymi wspomnieniami. Władze o tym wiedzą – jego telefon jest 
na podsłuchu, a dom pod stałą obserwacją – i żądają oddania rękopisu.
• 14.10. godz. 20.30 Na zawsze twoja, reż. Patrice Leconte, Francja/Belgia 2013
Młody mężczyzna zostaje zatrudniony przez bogatego właściciela fabryki. Kiedy poznaje jego 
piękną żonę, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, ze zrozumiałych względów ukry-
wając uczucia przed pracodawcą. Wszystko zmienia się, kiedy właściciel fabryki postanawia 
wysłać bohatera na inspekcję posiadłości w Meksyku.
• 28.10. godz. 20.30 Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, reż. Felix Herngren,
Szwecja, Chorwacja 2014
Zdawać by się mogło, że pełne ekscytujących przygód życie Allana Karlssona dobiegnie 
końca w domu spokojnej starości. Podczas, gdy personel szykuje dla niego wielkie przyjęcie 
urodzinowe, Allan wyskakuje przez okno i brawurowo ucieka z ośrodka, inicjując serię zabaw-
nych i zaskakujących zdarzeń.

Kino Dla Seniora
8.10. godz. 13.00 Miasto 44, reż. Jan Komasa Polska 2014
Opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach 
okupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał oka-
zać się tym ostatnim. Bilety: 12 zł

W Starym Kinie
Pancernik Potiomkin, reż. Siergiej Eisenstein, ZSRR 1925
Ten radziecki niemy film z przepiękną muzyką to druga część filmowej trylogii. Na pancerniku
jest rok 1905. Dwadzieścia lat później Sergiej Eisenstein pokazuje im z bliska słynny bunt
na pokładzie okrętu wojennego „Kniaź Potiomkin Tawriczeskij” i masakrę, którą pokładowa
rebelia wywołała w odeskim porcie.

Wydarzenia:
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, 18-26.10.2014
(opis powyżej)
Retrospektywa filmów Hansa Jürgena Syberberga w Kinie Centrum
Hans Jürgen Syberberg, niemiecki artysta i filmowiec należy do najważniejszych postaci
współczesnego kina autorskiego i eksperymentalnego.
3.10. (piątek)
godz. 18.00 Winifred Wagner i historia domu Wahnfried 1914-1945, rozmowa reżysera  
z synową Richarda Wagnera, przyjaciółką Hitlera
4.10 (sobota)
godz. 18.00 Ludwig – requiem dla dziewiczego króla. Film inspirowany ekscentrycznym  
życiem Ludwiga II, ostatniego władcy Bawarii
godz. 20.30 Listy Richarda Wagnera do kobiet. Pierwsza część filmu Noc - niezwykłego  
filmowego monologu z udziałem Edith Clever
5.10. (niedziela)
godz. 18.00 Parsifal. Oryginalna adaptacja opery Wagnera
6.10. (poniedziałek)
godz. 18.30 Hitler – film z Niemiec. Najgłośniejszy obraz Syberberga

Premiery:
Wilcze dzieci, reż. Mamoru Hosoda, Japonia 2014
Hana jest 19 letnia dziewczyną, która zakochuje się w wilkołaku - biorą ślub, którego owo-
cem jest dwójka dzieci, Ame i Yuki. Cała czwórka żyje sobie spokojnie do czasu, gdy ojciec 

Mwilkołak umiera, a Hana postanawia przeprowadzić się razem z dziećmi na wieś, z dala od 
zgiełku miasta.
Porwanie Michela Houellebecqa, reż. Guillaume Nicloux, Francja 2014
We wrześniu 2011 roku, w środku trasy promocyjnej swojej nowej książki „Mapa i tery-
torium”, jeden z najgłośniejszych współczesnych pisarzy zniknął. Błyskawicznie pojawiły 
się plotki, że Houellebecq został porwany przez Al Qaedę albo przez UFO. Film pokazuje,  
jak było „naprawdę”.
Pokazy specjalne filmów Grażyny Banaszkiewicz
Grażyna Banaszkiewicz - reżyserka telewizyjnych filmów dokumentalnych i programów 
poetyckich, poetka, dziennikarka, fotograf. Publikowała autorskie rozmowy z ludźmi kultu-
ry, sztuki i nauki w magazynie ilustrowanym „Tydzień”. Współtworzyła tygodnik „Wprost”. 
W latach 1979-2011 związana z TVP S.A. Śledzi artystyczne wydarzenia w kraju i za granicą. 
Współpracuje z portalami internetowymi. Jest autorką tomików poetyckich, a także realizato-
rem kilkudziesięciu obrazów dokumentalnych o wybitnych twórcach polskiej kultury i nauki.
Program filmowy:
Szaleńcy na wolności, Polska 2012 - film poświęcony wystawie zorganizowanej z okazji  
50. rocznicy powstania międzynarodowej sieci artystów Fluxus.
Emmett Williams Reades My Life in Fluxus - And Vice Versa, Polska 2005
Emmett Williams - współtwórca międzynarodowego, interdyscyplinarnego ruchu artystycz-
nego Fluxus, ruchu który zniósł w sztuce wszelkie tabu, który przedmioty codziennego 
użytku oraz otaczające nas dźwięki podniósł do rangi sztuki - otrzymał, w wieku 80. lat 
10 października 2005 roku tytuł Doctora Honoris Causa poznańskiej ASP. Dokument jest 
zapisem tych zdarzeń
Spotkanie: Fluxus, Polska 2000

KINO NIEBIESKI KOCYK
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

„Magia w blasku księżyca” reż. Woody Allen, USA 2014
6.10. (poniedziałek), godz. 19:00
Lata 20. XX wieku, Lazurowe Wybrzeże i magia. Stanley (Colin Firth) jest światowej sławy 
mistrzem iluzji i jako Wei Ling Soo pokazuje niesamowite. Po występach, gdy zmywa orien-
talny makijaż, na powrót staje się smutnym cynikiem. Na prośbę przyjaciela odbywa podróż 
do Francji w celu zdemaskowania czarującej wróżbitki Sophie (Emma Stone).

„Małe stłuczki” reż. Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb, Polska 
2014,
7.10. (wtorek), godz. 19.00
Film o przypadkowym spotkaniu trójki ludzi nie aprobujących podążania wytartymi ścież-
kami. Asia (Helena Sujecka) i Kasia (Agnieszka Pawełkiewicz) zarabiają na życie likwidując 
mieszkania po zmarłych i sprzedając graty na miejscowym bazarze. Któregoś dnia spotyka-
ją Piotra (Szymon Czacki), młodego mężczyznę porzuconego przez żonę, byłego pracownika 
fabryki zapałek. Przypadkowe zetknięcie trojga bohaterów daje początek dziwnej grze.

„O krok od sławy”, reż. Morgan Neville, USA 2014
13.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Reżyser Morgan Neville w nagrodzonym Oscarem filmie dokumentalnym pokazuje oblicze 
show biznesu od strony chórzystek i chórzystów wielkich gwiazd. Poruszające historie zo-
stały uzupełnione niezwykłą ścieżką dźwiękową.

„Szczęście”, reż. Aleksandr Medvedkin, Rosja 1934
14.10. (wtorek), godz. 19:00
Komedia z satyryczną wymową, awanturnictwem i paradoksalnymi scenami, nieco trącają-
cymi gagami sytuacyjnymi o kino Charliego Chaplina. Muzykę do filmu zagra Kwartet Jorgi.

„Miasto 44”, reż. Jan Komasa, Polska 2014
27.10. (poniedziałek), godz. 19.00
(opis w Kinie Centrum)

„Zrywa się wiatr”, reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2013
28.10. (wtorek), godz. 19.00
Ostatni film w karierze Hayao Miyazakiego, kultowego reżysera największych animowanych 
hitów z kraju kwitnącej wiśni. Jiro marzy o projektowaniu i konstrukcji samolotów. W dzie-
ciństwie chłopak pragnął być pilotem, ale wada wzroku uniemożliwiła mu realizację tych 
planów. W 1927 roku ukończywszy edukację dołącza do firmy inżynierskiej i szybko staje 
się jednym z najbardziej innowacyjnych oraz uznanych projektantów samolotów na świecie.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

MŁYN WIEDZY  

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

Wahadło Foucaulta
O obrotach. Tematem wystawy są koło i ruch obrotowy.
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. 

Fenomeny Elektryczności, do 27.10.
Interaktywna ekspozycja w całości poświęcona elektryczności. Zwiedzający dowiedzą się,  
czy człowiek może być baterią, na czym polegają odnawialne źródła energii, zbadają różne 
natężenia oporu oraz dowiedzą się czym jest obwód zamknięty.

Niemożliwe, do 29.10.
Interaktywna wystawa składa się ze stanowisk ilustrujących zjawiska optyczne wykorzystywa-
ne przez iluzjonistów i nie tylko.

W ciągłym ruchu
Można zapoznać się z właściwościami niektórych substancji, tworzyw i materiałów.

Kalejdoskop – przewrotne OKO
Odwiedzający spojrzą w największy w Polsce kalejdoskop umożliwiający wykonywanie zdjęć 
powstających w nim obrazów, zobaczą znikającą rękę, dotkną czegoś, co nie istnieje, a nawet 
nawiną promienie światła na szpulkę.

Barwy ze słońca
Świat kolorów połączony z efektami filmowymi i stroboskopowymi. Odwiedzający zobaczą ta-
niec kolorów, stworzą własny trójwymiarowy obraz, zobaczą jak z trzech barw powstaje koloro-
wa fotografia 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)

Od 9.10. czynne będą nowe pracownie: Pracownia biologiczna, Pracownia fizyczna
W obu pracowniach zostanie położony nacisk na pracę eksperymentalną uczestników, a zajęcia 
zostaną skonstruowane w ten sposób, aby sprzyjały prowadzeniu przez uczestników procesu 
badawczego, od hipotezy, poprzez planowanie doświadczeń, po jej weryfikację doświadczalną 
i wnioski. Uczniowie będą podzieleni na 2-3 osobowe zespoły, które pod kierunkiem prowadzą-
cych będą realizować własne mini-projekty badawcze.

Warsztaty dla szkół: 
wtorki, godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00 Ile drzew możesz uratować? - warsztaty z zakresu eko-
logii, przyrody i sztuki (SP 1-3, 4-6), środy, godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00 Główka pracuje 
- warsztaty z zakresu matematyki i logiki (SP 4-6, gimnazjum), czwartki, godz. 10.00-11.00 
i 12.00-13.00 Ruchome obrazy - warsztaty animacji z zakresu przyrody, fizyki i sztuki (SP 1-3, 
4-6), piątki, godz. 12.00-13.00 Zapytaj chemika organika - warsztaty z zakresu chemii (gim-
nazjum, szkoła ponadgimnazjalna), piątki, godz. 10.00-12.00 Razem ze Słonkiem - Jesień - 
warsztaty dla przedszkolaków
Warsztaty dla osób indywidualnych: 
4.10. i 25.10. godz. 12.00 Główka pracuje; godz. 15.00 Ile drzew możesz uratować? 
11.10. i 18.10. godz. 12.00 W zdrowym ciele zdrowy duch; godz. 15.00 Pracownia atramentów 
sympatycznych



SOS MUSIC, www.pejzazbezciebie.pl

Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez
Ciebie”
21.10. (wtorek) przegląd konkursowy
22.10.(środa), godz. 19.00 koncert galowy
Przedsięwzięcie artystyczne, którego celem jest przypominanie o twórczości tych gwiazd polskiej 
sceny muzycznej, których nie ma już pośród nas, a bez których polska muzyka rozrywkowa nie 
wyglądałaby tak samo. W tym roku bohaterem Festiwalu jest zmarły w 2013 r. Marek Jackowski. 
W odnowionej Auli UMK pojawią się znamienite gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Małgorza-
ta Ostrowska, Justyna Steczkowska, Ania Wyszkoni, Natalia Szroeder, Piotr i Wojtek Cugowscy, 
Janusz Yanina Iwański, Maciej Maleńczuk, Muniek Staszczyk. Każdy z nich wykona jakiś utwór 
autorstwa Marka Jackowskiego. Nie zabraknie więc z całą pewnością piosenek zespołu Maanam, 
którego Jackowski przez lata był liderem, ale także z jego solowych płyt i innych projektów,  
w których brał udział. Wykonywane na żywo utwory przeplatane będą felietonami, w którym  
o Jackowskim wypowiadać się będą inni muzycy, dziennikarze i przyjaciele. Dzień wcześniej 
odbędzie się Konkurs na Interpretację Piosenek Marka Jackowskiego. Co roku organizatorzy 
Festiwalu zapraszają młodych zdolnych wykonawców do spróbowania swoich sił w konkursie, 
w którym ich zadaniem jest wykonanie piosenek upamiętnianego w danym roku artysty.

Miejsce: Aula UMK
Bilety: do 15.10. 40 zł, 50 zł, studenci: 35 zł, 16-22.10.: 50 zł, 60 zł, studenci: 45 zł do nabycia 
w księgarni Centrum Sztuki Współczesnej, w klubie Od Nowa, na portalu ebilet.pl

WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGII HEBRAJSKIEJ
ul. Poznańska 49, tel. 56 662-62-17, www.wsfh.edu.pl

Spotkanie z Józefem Henem oraz na projekcja filmu „Prawo i Pięść”
5.10. (niedziela), godz. 17.00
Józef Hen – pisarz, reportażysta, scenarzysta i reżyser, a także dramaturg i publicysta. Urodził się
8 listopada 1923 w Warszawie w rodzinie żydowskiej (pierwotne nazwisko, Józef Henryk Cukier,
zmienił w 1944 roku). W roku 2014 mija 50. rocznica premiery filmu „Prawo i pięść” nakręconego
w Toruniu na Rynku Nowomiejskim oraz ul. Ciasnej. Moderator: dr Aleksandra Markiewicz

TARGI TORUŃSKIE sp. z o.o., Szosa Bydgoska 3

Targi Motoryzacyjne Moto-Tor
4-5.10. (sobota-niedziela), godz. 10.00-17.00
Oprócz prezentacji nowych marek samochodów przez dealerów oraz ubezpieczeń motoryzacyj-
nych, podczas targów Firma GND Car Audio zorganizuje dB Drag Racing - finał sezonu zawodów
car audio
Wstępny plan zawodów:
4.10.
godz. 12.00 zawody Psychlon
godz. 13.30 pokaz democarów
godz. 15.00 klasyfikacje do dB Drag i Bass Race
5.10.
godz. 11.00 - turniej dB Drag i Bass Race
godz. 13.00 - konkurs dla publiczności
godz. 13.30 - pokazowy turniej dB Tuning Cup i democarów sponsorów
godz. 15.00 - finały zawodów dB Drag i Bass Race
Miejsce: Centrum Targowe „Park”

AUDIOWIZJE, www.audiowizje.com

Audiowizje Festival 2014
Wspólnie z 12. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Tofifest. Audiowizje Festival to połącze-
nie dźwięku i obrazu oraz ukazanie ich nierozerwalnego związku. To muzyka, która idzie w parze
z wizją i obraz, który brzmi. To wszystko to, co wizualne w muzycznym i muzyczne w wizualnym.
Chcemy nieustannie integrować, unifikować i rozwijać środowisko sztuki audiowizualnej i wspól-
nie tworzyć wyjątkowe wydarzenie. A przede wszystkim chcemy łączyć…!

IINNI ORGANIZATORZY
Audiowizje Showcase odbywać się będzie na 5 scenach Klubów Festiwalowych 21-23 października
2014: Dwa Światy, Estrada Stagebar Toruń, Kulturhauz, NRD Klub, Galeria i Kawiarnia „Muza”.
Showcase będzie dowodem na to, że obraz niejednokrotnie współgra z muzyką na koncertach.
Zespoły przygotowując autorskie wizualizacje pod swoje koncerty, dadzą nie tylko pokaz umie-
jętności muzycznych, ale także wizualnych.
Dwa Światy
•  21.10. godz. 21.15 Toruńska Grupa Improwizacyjna Teraz, Teletrąbter, czyli koncerty  

na dużym ekranie
• 22.10. godz. 20.00 Groove Gravity, Diuna
• 23.10. godz. 21.00 Mery Spolsky, spotkanie Noc Dziwnego Kina
• 24.10. godz. 21.00 Baash, Avtomat
• 25.10. godz. 22.00 Electro Moustache vol. 17 - zakończenie Tofifest / Audiowizje
Estrada Stagebar Toruń
• 21.10. godz. 21.00 Benzin Machine, 30daysofline
• 22.10. godz. 19.45 Bicz, Nankinowa
• 23.10. godz. 20.30 Blue Deep Shorts, Skycykle
• 24.10. godz. 20.00 Spoiwo
• 25.10. godz. 20.00 Sounds like the end of the world, Signal from Europa (10 zł)
Kulturhauz
• 21.10. godz. 20.00 AlphaShip, Soundscape Mirror
• 22.10. godz. 20.00 Blackberry Hill, drUMMat
Klub NRD
• 21.10. godz. 21.00 Stardust Memories, Tau Ne
• 22.10. godz. 20.45 Alters, 3moonboys
• 23.10. godz. 21.00 Donut, Rubber dots
Galeria i Kawiarniania Muza
• 21.10. godz. 20.00 Hulajdusza
• 22.10. godz. 20.00 The Soulmates, Kartony
• 23.10. godz. 20.00 Falender&Gwizdała Duotre
Inne wydarzenia:
Teletrąbter, Atak Dziwnego Kina, Spotkanie z Psychokino, warsztaty „Muzyka do nakręcenia”,
ogólnopolska konferencja naukowa
Bilety:
Karnety festowalowe/opaski - 20 zł dostępne w kasach festiwalowych w Od Nowa / CSW
Wstęp na koncert bez opaski - 5 zł, posiadacze karnetów Audiowizje wstęp FREE
Electro Moustache vol. 17 - 5 zł dla wszystkich
Sounds like the end of the world + Signal from Europa - 10 zł

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH

VII Koncert Towarzyski Vivat Profesores!
17.10. (piątek), godz.18.00
Tym razem towarzystwo zaprosiło do udziału w koncercie nauczycieli uczących w Zespole 
Szkół Muzycznych w Toruniu. Nierzadko profesorów zobaczyć i usłyszeć można z drugiej strony 
sceny. Zawsze to oni słuchają i oceniają uczniów, teraz to uczniowie będą oklaskiwać swoich 
pedagogów. Koncert zorganizowany został z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a usłyszeć bę-
dzie można m. in. Jarosława Wiśniewskiego, Magdę Miszewską, Dariusza Zaleśnego, Roberta 
Matusiaka, Piotra Dołęgowskiego i Magdalenę Cynk. W programie muzyka filmowa i standardy 
jazzowe. Miejsce: Sala Koncertowa ZSM, wstęp wolny

URZĄD MIASTA TORUNIA
RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
www.torun.pl, www.orbiToruń.pl

XI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych
Święto organizacji pozarządowych. Warsztaty, debaty, kawiarenka dla seniorów, konferen-
cja – to wszystko czeka na wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych. Forum jest 
miejscem corocznego spotkania dwóch sektorów: pozarządowego i publicznego, stwarzającym
przestrzeń do dyskusji, do poszukiwania rozwiązań w tematach newralgicznych na linii samo-
rząd – NGO oraz do skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. W tym roku or-
ganizatorzy proponują nową zmienioną formułę Forum. Część konferencyjno – plenarną, którą
zaplanowano ostatniego dnia, poprzedzać będą cztery dni warsztatów, debat i spotkań. Zosta-
ną one przeprowadzone przez przedstawicieli toruńskich organizacji, dzieląc się w ten sposób
swoimi zasobami z innymi organizacjami. W części warsztatowej przewidziano m.in. warsztat 
dotyczący pozyskiwania i motywowania wolontariuszy, spotkanie dotyczące udziału III sektora
w konsultacjach społecznych, kurs pierwszej pomocy, kawiarenkę obywatelską seniorów,  
czy debatę dotyczącą konkurencji pomiędzy organizacjami.

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.

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 powyżej 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 wła-
sny, 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 fortyfi-
kacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twierdza 
pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawowa), 
„Lekcja o nietoperzach” - w programie: prezentacja multimedialna i część interaktywna na te-
mat życia nietoperzy. Omówienie ochrony nietoperzy - obszary Natura 2000.

Organizacje, które w tym roku współtworzą Forum zgłosiły się do organizatorów poprzez internetowy 
formularz zgłoszeniowy, proponując tematy i zagadnienia, które chcieliby zaprezentować. Utworzo-
na na tej podstawie grupa robocza przygotowała tegoroczny program XI Toruńskiego Forum Organi-
zacji Pozarządowych.
Program:
20.10. (poniedziałek)
• godz. 9.00-15.00 Kurs pierwszej pomocy
•  godz. 17.00-20.00 Współpraca Gminy Miasta Toruń z NGO - debata (w tym partycypacja, konsul-

tacje społeczne)
21.10. (wtorek)
•  godz. 9.00-13.00 Dostępność instytucji publicznych i punktów handlowo – usługowych na starów-

ce dla osób niepełnosprawnych 
• godz. 13.00-18.00 Formy pozyskiwania wolontariuszy
22.10. (środa)
•  godz. 9.00-12.00 Finansowanie działalności organizacji + wizyta studyjna w CISTOR, ul. Stokrot-

kowa 22
•  godz. 17.00-20.00 Współpraca i konkurencja między organizacjami - debata (w tym konsultacje 

społeczne, partycypacja)
23.10. (czwartek)
•  godz. 10.00 -13.00 Kawiarenka Obywatelska Seniorów – obowiązuje osobny formularz zgłosze-

niowy
•  godz. 17.00-21.00 Partycypacja społeczna i zaangażowanie NGO w procesy konsultacyjne - w opar-

ciu o realizowany projekt „Toruń dla mieszkańców!”
24.10. (piątek)
część konferencyjno-plenarna z udziałem Prezydenta Miasta Torunia
• godz. 9.00-9.30 Powitanie, otwarcie części konferencyjnej
• godz. 9.30-10.00 Sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego
•  godz. 10.00-11.00 Przedstawienie kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego na nową 

kadencję
• godz. 11.45-12.45 Podsumowanie spotkań warsztatowych i debat z dnia poprzedniego
•  godz. 12.45-14.15 Prelekcja Jakub Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecz-

nych Stocznia
• godz. 14.45-15.15 Panel prawny o zmianach w ustawach
•  godz. 15.15-15.30 Informacja nt. konsultacji społecznych prowadzonych przez UMT i konkursów 

na godz. przyszły rok
•  godz. 15.30-15.45 Ogłoszenie wyników z przeprowadzonych wyborów do Rady Działalności  

Pożytku Publicznego
• godz. 15.45-16.00 Zakończenie i podsumowanie
dodatkowo w piątek:
•  godz. 9.00-16.00 Punkt informacyjny dot. konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego 

w oparciu o projekt „Toruń dla mieszkańców”
•  godz. 9.00-16.00 Targi podmiotów ekonomii społecznej - obowiązuje osobny formularz zgłosze-

niowy
Zgłoszenia na Forum odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy do 6.10.
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży

BIURO DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

„Czy jest na sali lekarz”, 25.10. (sobota), godz.18.00
Szalona, pełna absurdów i zabawnych nieporozumień, komedio-farsa, będąca odzwierciedleniem 
tego wszystkiego, co dzieje się w tzw. „służbie zdrowia”. W obsadzie: Alicja Kwiatkowska, Bartek 
Żukowski /Walduś z serialu „Kiepscy”/Jacek Fedorowicz, Artur Dziurman, Dariusz Gnatowski, Arka-
diusz Janiczek.
Bilety: 70 zł do nabycia: kupbilecik.pl; sklep „Pamiątki” - w ratuszu oraz pod nr tel. 603 233 363.
Miejsce: Baj Pomorski

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

IV Festiwal Cichej Muzyki: Pieśni dawnej Hiszpanii
19.10. (niedziela), godz. 17.00
Usłyszymy pieśni hiszpańskiego średniowiecza i renesansu, m.in. z najstarszego zachowanego na 
terenie średniowiecznej Hiszpanii cyklu pieśni miłosnych: „Cantigas de Amigo” Martina Codaxa  
(XIII w.) oraz ze zbioru pieśni renesansowych: „Cancionero de Palacio”. Koncert dopełniają hiszpań-
skie dawne pieśni ludowe m.in. ze zbioru „Canciones antiguas” - „Pieśni dawnych” zebranych przez 
słynnego poetę F.G. Lorcę oraz pieśni sefardyjskie, których korzenie sięgają hiszpańskiego Średnio-
wiecza. Zagra je na (gitarach i nie tylko) oraz zaśpiewa duet muzyków, których wykonania pieśni 
sefardyjskich mogą uchodzić za wzorzec.
Wykonawcy: Anna Riveiro - śpiew, gitara, lira korbowa, scenariusz koncertu, Michał Pindakiewicz – 
gitara, słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego, wstęp wolny



1.10. (środa)
  godz. 13.00  Spotkanie z Agnieszką Steur,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 18.00  PaRasSol + Riddim Brothers + SielSKA,  Lizard King
  godz. 19.00  Wystawa fotografii Powrót, do 16.10.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Inauguracja sezonu: koncert zespołu Tortilla,  Od Nowa
   Syberberg i Wagner / Kosmos Hansa Jürgena Syberberga, do 26.10.,  CSW
   Magdalena Mroczkowska - Nepal,  Hanza Cafe

2.10. (czwartek)
  godz. 20.00  Koncert zespołu Mikromusic,  Od Nowa
   Magia starej fotografii: Górzno,  Książnica Kopernikańska, do 31.10., Filia nr 1
   Impreza Studencka: Oblej Studia w NRD,  Klub NRD
   Koncert Raggafaya - rozpoczęcie roku akademickiego,  Klub Dwa Światy

3.10. (piątek)
  godz. 17.00  Wernisaż wystawy Pracowni Hortus – plener w Górznie, do 23.10.,  MDK
  godz. 18.00  Jan Baczyńki – linoryt, do 31.10.,  Dom Muz
  godz. 20.00  Rynek Poetycki,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz” – „Akty zgonu”,  Od Nowa
   Retrospektywa filmów Hansa Jürgena Syberberga, do 6.10.,  Kino Centrum
   FZ Tour - Koncert: Dead On Time + Moove,  Klub Dwa Światy
   Malowane Niebo. Historia gwiazdozbiorów, do 8.02.2015,  Dom Mikołaja Kopernika

4.10. (sobota)
  godz. 10.00-17.00  Targi Motoryzacyjne, także 5.10.,  Centrum Targowe „Park”
  godz. 11.00  Podróże małe i duże - klub małego podróżnika,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00, 17.00  Czas Dla Nas - koncerty dla dzieci,  Dwór Artusa
  godz. 16.00  Art Moves debaty: Wolność a relacje, związki i sex,  Brama Klasztorna
  godz. 19.00  Koncert zespołu Hanza, support Draże,  Od Nowa
   Star Force – Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen, do 5.10.,  CSW

5.10. (niedziela)
  godz. 17.00  Spotkanie z Józefem Henem,  Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej
  godz. 17.00  Głos, rytuał, wspólnota: tradycyjny śpiew obrzędowy,  Muz. Etnograficzne
  godz. 19.00  Koncert zespołu Kabanos,  Od Nowa
   Odwilż w NRD: Fair Weather Friends,  Klub NRD

6.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  „Dziewczyna z perłą”,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 20.00  Gordon Haskell,  Lizard King
  godz. 20.30  Co-Sovel,  Od Nowa
   Radość tworzenia - wystawa, do 17.10.,  Biblioteka Pedagogiczna

7.10. (wtorek)
  godz. 17.15  Anielski wernisaż,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz.18.00  Łukasz Surowiec - film „Szczęśliwego Nowego Roku”,  Galeria Wozownia

8.10. (środa)
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie z Pawłem Konjo Konnakiem,  CSW

  godz. 19.00  Percival Schuttenbach + Litvintroll,  Lizard King
  godz. 19.00  173 km, do 3.11.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Jazz Club: The Nightwatchers,  Od Nowa
   Konsultacje fotograficzne,  Galeria i Kawiarnia Wejściówka

9.10. (czwartek)
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie: Sławomir Koper,  Książnica Koperni-
kańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 18.30  BZ WBK Press Foto 2014, do 2.11.,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Organek,  Lizard King
   VIII Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu, także 
10.10.,  CSW

10.10. (piątek)
  godz. 17.00  Święto latawca, 11.10. godz. 11.00,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Barbara Widera,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Kobiety Świata - opera i operetka w przekroju,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Mario Hossen i Les Orpheistes Festival Orchestra z Wiednia: 
„Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego,  Aula UMK
  godz. 20.00  Koncert zespołu Bokka,  Od Nowa
   Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”, do 18.10.,  Teatr Baj Pomorski
   Koncert: Clock Machine + support,  Klub Dwa Światy

11.10. (sobota)
  godz. 15.00  Finał KATAR-u: Film,  Dwór Artusa
  godz. 15.00  Joanna Chołaścińska – Pełnia, do 25.10.,  Galeria Nad Wisłą
  godz. 18.30  Polish Satanist 2014: Behemoth, Tribulation,  Od Nowa
   Taniec z gwiazdami, czyli uRodziny Kniferz Crew!,  Klub NRD
   Official Prodigy Night,  Klub Dwa Światy
   „Tu i tu” – recital Marty Bizoń,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

12.10. (niedziela)
  godz. 12.00  „Alicja w Krainie Czarów”,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 16.00-19.00  Ubranko-dzierganko, cz. IV,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Spektakl „Kochanie na kredyt", Teatr My,  Aula UMK
  godz. 19.00  r@ndk@.pl – spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar
  godz. 20.00  Wystawa Roberta Rybickiego,  Pub Pamela
  godz. 20.00  Koncert Fish,  Od Nowa
  godz. 20.00  Pustki,  Lizard King

13.10. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Art Moves debaty: Wolność a internet,  Brama Klasztorna
  godz. 19.00  Czytanie dramatu: „Małgorzata S.89 i dalsze”,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
  godz. 20.00  CeZik,  Lizard King

14.10. (wtorek)
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika,  Od Nowa

15.10. (środa)
  godz. 20.00  Jazz Club: Jachna/Tarwid/Karch,  Od Nowa
   Łukasz Sikorski - RPA - dzień z życia poszukiwacza skarbów,  Hanza Cafe

16.10. (czwartek)

DZIEŃ PO DNIU 10PAŹDZIERNIK 2014
  godz. 18.00  Współczesna kaligrafia japońska, do 2.11.,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 19.00  Koncert zespołu Kult,  Od Nowa
  godz. 19.00  Literaci Po Godzinach – Seryjni Poeci,  CSW
  godz. 20.00  Pokahontaz + suporty,  Lizard King
  Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

17.10. (piątek)
  godz. 18.00  Koncert Charytatywny – duet Lipnicka & Porter, Aula UMK
  godz. 18.00  Art Moves debaty: Wolność a konsumpcjonizm,  Brama Klasztorna
   godz. 18.00  Igor Przybylski - Niebezpieczna podróż, Marian Stępak – Płaczące - 
wystawy, do 9.11.,  Galeria Wozownia

  godz. 18.00  Andy Biliński - koncert,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  VII Koncert Towarzyski,  Zespół Szkół Muzycznych
  godz. 18.00  Od Nowa Punk Fest,  Od Nowa
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Szymon Hołownia - spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Alfredo Jaar - Brzmienie ciszy, do 22.02.,  CSW

18.10. (sobota)
  godz. 9.00-18.00  Turniej Gier Strategicznych,  MDK
  godz. 11.00  „Bajkopisanie” - Teatr Frajda,  Dom Muz, ul. Poznańska
  od godz. 14.00  Weekend z książkami dla dzieci, także 19.10., od godz. 12.00, 
 Galeria i Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.00  Mistrzowskie Interpretacje - Adam Wodnicki z TOS,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert „Poważni NiePoważni” ,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, do 26.10.,  Od Nowa, Kino Centrum

19.10. (niedziela)
  godz. 16.00  Filmy z serca Polski,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00 i 19.30  Teatr Capitol: „Di, Viv i Rose”,  Teatr im. Wilama Horzycy
  godz. 17.00  Pieśni dawnej Hiszpanii,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Projekt Kujawy. Koncert i potańcówka,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Maciej Maleńczuk,  Dwór Artusa
  godz. 19.00 Karol Bartosiński i Dominika Eska,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Odwilż w NRD: Paula i Karol, Heartwash Tour 2014,  Klub NRD

20.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  „Wariatka tańczy” – twórczość artystyczna Maryli Rodowicz,  Ośro-
dek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 20.00  Danny Bryant Band, Jack Cannon Blues Band,  Pub Pamela
   Kiermasz taniej książki  Książnica Kopernikańska, do 24.10., Filia nr 14
   Wystawa z okazji 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. J. Korczaka w Toruniu, do 31.10.,  Biblioteka Uniwersytecka
   XI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych, do 25.10.,  Międzynarodowe 
Centrum Spotkań Młodzieży
   „Casting ostatniej szansy”,  Galeria i Kawiarnia Wejściówka

21.10. (wtorek)
  godz. 12.00  Gęś w muzealnym sosie,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
  godz. 18.00  Wymieńmy się książkami,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 3
  godz. 19.00  Festiwal „Pejzaż bez Ciebie”, także 22.10.,  Aula UMK
   Audiowizje Festival 2014, do 25.10.,  Dwa Światy, Estrada Stagebar Toruń,  
Kulturhauz, Klub NRD, Galeria i Kawiarniania Muza

22.10. (środa)
  godz. 18.00  Już mi się co prawda panieństwo sprzykrzyło,  Muz. Etnograficzne

  godz. 19.30  Wieczór poetycko- muzyczny Mariusza Olbromskiego i Bartłomieja 
Łuczaka,  Dom Muz, ul. Podmurna

23.10. (czwartek)
  godz. 18.00  Wernisaż ulotny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Andrzej Reschke - wystawa, do 10.11.,  Dom Muz
  godz. 18.30  Czwartki z filozofią. Czy wiara da się pogodzić z nauką?,  Dwór Artusa

24.10. (piątek)
  godz. 18.00  Art Moves debaty:  Wolność a kultura i tradycja,  Brama Klasztorna
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Poluzjanci Akustycznie,  Dwór Artusa 
   Ko-Lekcja: Edukacyjna wystawa kolekcji CSW, do 7.11.,  CSW
   Wystawa  Fotograficzna Klubu Foto- Cyfra, do 17.11.,  MDK
   Kali,  Klub NRD

25.10. (sobota)
  godz. 16.00  W cieniu pruskich fortów,  Muzeum Etnograficzne
  godz.18.00  „Czy jest na sali lekarz”,  Baj Pomorski
  godz. 18.00  Michał Bajor - Recital „Moje podróże” ,  Aula UMK
  godz. 19.00  „Brzydal” – premiera,  Teatr im. Wilama Horzycy
   Hałas,  Klub NRD

26.10. (niedziela)
  godz. 17.00  Koncert zespołu Bajm,  Aula UMK
  godz. 18.00  Forte Artus Festival: Zenon Laskowik,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Lao Che + Moove,  Lizard King 

27.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  DKK,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Miasto Aniołów, także 29.10 godz. 10.00,  MDK
  godz. 19.00  Czytanie wierszy ,  Galeria i Kawiarnia Wejściówka 

28.10. (wtorek)
  godz. 18.00  Marcin Berdyszak, do 16.11.,  Galeria Wozownia
   „Muzyczne Portrety”,  Galeria i Kawiarnia Wejściówka

29.10. (środa)
  godz. 19.00  Jazzowe Zaduszki – Stankiewicz plays Victor Young,  Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Weronika Marszelewska - Horyzonty, do 18.11.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Spektakl „Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”,  Aula UMK
   Martyna, Agnieszka i Dariusz Dąbrowscy – Macedonia,  Hanza Cafe

30.10. (czwartek)
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Leszek Balcerowicz - spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: The Fellowship Of Disco,  Od Nowa
   T.Love,  Lizard King 
   Odwilż w NRD: Król,  Klub NRD

31.10. (piątek)
   Re/Animacja,  Klub NRD
   Metalowy Halloween,  Klub Dwa Światy
   Wystawa Fotograficzna Klubu Foto- Cyfra, do 17.11.,  MDK
   Kali,  Klub NRD



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 
Wały gen. Sikorskiego 10, 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 
ul. Fałata 39, tel. 56 611-88-20

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


