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Spotkanie z Ignacym Karpowiczem, 27.11. (czwartek), godz. 19.00
Ignacy Karpowicz urodził się i wychowywał na Podlasiu. Tłumaczy, pisze, podróżuje po 
Ameryce Środkowej i Afryce Wschodniej. Interesuje się lotnictwem. W 2006 r. wydana zo-
stała jego debiutancka powieść Niehalo, która, entuzjastycznie przyjęta przez krytyków,  
została nominowana do Paszportów Polityki. Obecnie w jego dorobku literackim znajduje 
się 6 powieści, a premiera najnowszej pt. Sońka miała miejsce w maju tego roku. 
Wstęp wolny

Inne wydarzenia:

Cały ten Blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego  - promocja 
książki, 4.11. (wtorek), godz. 19.00, Kafeteria Struna światła
Promocja książki Mirosława Pęczaka. Wykładowca uniwersytecki Mirosław Pęczak i blu-
esman Sławek Wierzcholski grają na pozór w różnych orkiestrach, jednak stanowią harmo-
nijny duet, który na kartach książki prowadzi niezwykłą dyskusję. Wstęp wolny

Iława - wiatr w żagle - wernisaż wystawy
6.11. (czwartek), godz. 12.00, Galeria Artus, do 30.11.
Efekt XII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Iława - wiatr w żagle, którego organiza-
torem było Stowarzyszenie PRO BONO z Iławy i Wydział Sztuk Pięknych UMK. W plenerze 
uczestniczyli profesorowie i studenci z ASP z Ukrainy, Litwy, Słowacji, Niemiec i oczywiście 
Polski. Kierownikiem projektu po raz kolejny był prof. Mieczysław Ziomek.
Galeria czynna: pon.-pt. w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez. Wstęp wolny

Dziewczyna z Szafy - projekcja filmu
9.11. (niedziela), godz. 16.00, Artus Art Cinema
Debiut kinowy cenionego filmowca niezależnego – Bodo Koxa, oparty na jednym z naj-
wyżej ocenionych polskich scenariuszy ostatnich lat. Opowieść o niebanalnej przyjaźni 
trójki samotników: niepoprawnego internetowego podrywacza Jacka (Piotr Głowacki), jego 
zamkniętego w sobie i niezwykle utalentowanego brata Tomka (Wojciech Mecwaldowski) 
i nieufnej wobec otoczenia młodej antropolog Magdy (Magdalena Różańska). Projekcja od-
będzie się jako impreza towarzysząca spotkaniu z Wojciechem Mecwaldowskim - gościem 
Forte Artus Festival. Uwaga ilość miejsc ograniczona. Bilety: 5 zł

Oprowadzanie po Dworze Artusa, 18.11. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architek-
toniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedo-
stępne na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych 
z Dworem Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. 
Bilety: 6 zł, 4 zł ulgowy

Świat i okolice; Tomek na czerwonej wyspie
19.11. (środa), godz. 18.30
Tomasz Owsiany to torunianin, absolwent romanistyki UJ, który w 2011 roku porzucił pracę 
w korporacji i na 9 miesięcy wyjechał na Madagaskar, aby na misji w niewielkiej mieścinie 
uczyć dzieci języka francuskiego. Pracował, podróżował i poznawał malgaskie realia. Efek-
tem jego wyjazdu stała się książka Tomek na Czerwonej Wyspie. W bogato ilustrowanej 
zdjęciami i filmami prezentacji autor opowie o przygodach, jakie spotkały go na czerwonej 
wyspie. Bilety: 2 zł; emeryci, renciści, niepełnosprawni, uczniowie, studenci - wstęp wolny

VIII koncert towarzyski – Katarzyna Cąbrowska in memoriam
26.11. (środa), godz. 18.00
(opis w dziale Inni organizatorzy,Pomorskie Towarzystwo Muzyczne) Wstęp wolny

Mirosław Czyżykiewicz na zakończenie Konkursu Poetyckiego
28.11. (piątek), godz. 19.00, Sala Wielka
Uroczyste wręczenie nagród kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O liść 
konwalii im. Zbigniewa Herberta, przeobrazi Dwór Artusa w stolicę poezji. O oprawę mu-
zyczną tego poetyckiego wieczoru zadba równie poetycko - Mirosław Czyżykiewicz. Bard, 
gitarzysta, poeta, kompozytor, artysta grafik. Toruński występ, będzie kompilacją utworów 
ze starszych, autorskich płyt Czyżykiewicza: Superata, Ave, Allez oraz najnowszej - Ma che-
rie. Usłyszymy liryczne teksty muzyka, jak również Brodskiego, Hardy`ego, Gałczyńskiego, 
Kaczmarskiego, Wołka czy Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej. Bilety: 35 zł, 30 zł ulgowy

Martin Palmeri - Magnificat - Jubileuszowy koncert Chóru 
Astrolabium, 30.11. (niedziela), godz. 17.00
Z okazji jubileuszu 15-lecia Chóru Astrolabium zabrzmi Magnificat Martina Palmeriego.  
Podobnie jak większość dzieł Argentyńczyka utwór inspirowany jest formą, harmonią i ryt-
mem tanga. Toruńskie wykonanie, w którym partię fortepianu wykona sam kompozytor, 
będzie jego polską prapremierą. Wśród wykonawców usłyszymy również znakomitego 
włoskiego bandoneonistę Mario Stefano Pietrodarchi oraz dwie solistki, torunianki z po-
chodzenia: Agatę Schmidt - mezzosopran, oraz Aleksandrę Turalską - sopran. Na scenie 
solistom towarzyszyć będzie Capella Bydgostiensis i oczywiście Chór Astrolabium, całość 
zaś poprowadzi Kinga Litowska. Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy

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

Forte Artus Festival 2014

Renata Przemyk - koncert jubileuszowy, 2.11. (niedziela), godz. 19.00
W tym roku mija 25 lat od pojawienia się na polskim rynku muzycznym Renaty Przemyk. Z okazji 
jubileuszu, wokalistka przygotowała dla fanów specjalnie dobrany repertuar. Premierowe utwory 
z ostatniej płyty, w zaskakujących aranżacjach oraz specjalna scenografia to tylko niektóre 
z niespodzianek, jakie czekają na nas na początku listopada w Dworze Artusa. Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

Artur Rojek - Składam się z ciągłych powtórzeń, 7.11. (piątek), godz. 19.00
Artur Rojek dał się poznać nie tylko jako lider kultowego zespołu Myslovitz i dyrektor OFF Festivalu,  
ale przede wszystkim jako wielki fan muzyki. To właśnie z miłości do muzyki światło dzienne ujrzał pierwszy 
solowy album artysty Składam się z ciągłych powtórzeń. Miejsca tylko stojące! Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

Wojciech Mecwaldowski - spotkanie, 9.11. (niedziela), godz. 18.00
Spotkanie z aktorem, który zdobył uznanie nie tylko publiczności, ale i krytyków (doceniona rola 
w Dziewczynie z szafy). Co wpłynęło na jego życie? Jak widzi Toruń, który tak często ostatnio odwiedza? 
Jak radzi sobie z nadmiarem energii, którego nie ukrywa? I czym kieruje się przy wyborze ról, które 
odgrywa? To tylko nieliczne z pytań, które padną podczas festiwalowego spotkania, które poprowadzi 
Paulina Błaszkiewicz - dziennikarka toruńskich Nowości. Wstęp wolny

Stanisława Celińska - recital Piękny świat, 11.11. (wtorek), godz. 19.00
Stanisława Celińska, znakomita aktorka teatralna i filmowa. Zaprezentuje publiczności poetycki recital, 
który jest poruszającą, czasem zabawną opowieścią o życiu, utkaną z piosenek z tekstami m.in.: Agniesz-
ki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego oraz Haliny Poświatowskiej. Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Red Box, 12.11. (środa), godz. 20.00
Red Box to brytyjska super grupa popowa powstała na początku lat 80. Zespół to przede wszystkim 
przedsięwzięcie wokalisty i autora piosenek Simona Toulsona-Clarke’a, a grupę śmiało można przypisać, 
wraz z Talk Talk, The Waterboys czy Aztec Camera do całej fali brytyjskich zespołów wyrastających z pun-
kowej rewolty. Muzycy zapowiadają, że podczas koncertu w Toruniu nie tylko zabrzmią ich największe 
przeboje z For America, Chenko czy Stay na czele, ale będzie można premierowo usłyszeć kilka kompozy-
cji z najnowszego albumu zespołu (którego premiera już wkrótce). Bilety: 80 zł, 75 zł ulgowy

Edyta Geppert - recital, 14.11. (piątek), godz. 19.00, Sala Wielka
Recital Edyty Geppert to znakomita okazja do spotkania z jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim 
oraz usłyszenia na żywo doskonale wszystkim znanych muzycznych perełek jak: Och życie, kocham Cię 
nad życie, Jaka róża, taki cierń czy Nie żałuję. To również wyjątkowa okazja przeżycia emocji, jakich mogą 
dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści. Bilety: 50 zł, 45 zł ulgowy

Paweł Huelle - spotkanie, 16.11. (niedziela), godz. 18.00
Ten prozaik, poeta, scenarzysta i dramaturg wydał niedawno nową powieść zatytułowaną Śpiewaj ogro-
dy. Tematem spotkania będzie najnowsza powieść autora, ale możemy się również spodziewać pytań 
dotyczących pisarskiego warsztatu i jego bezwarunkowego zakochania w Gdańsku. Wstęp wolny

XX Toruński Festiwal Książki
Spotkanie z Miłką Malzahn, 23.11. (niedziela), godz. 19.00
Miłka Malzahn, pisze powieści, piosenki, opowiadania, rzadziej sztuki teatralne. W październiku na skle-
powe półki trafiła jej nowa książka Kosmos w Ritzu, która, jak przyznaje sama autorka, jest zakończeniem 
pewnego twórczego cyklu. To lektura, która nie zmieni świata, ale z pewnością może zmienić na nieco 
lepsze samopoczucie czytelnika. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Giedrys, redaktor toruńskiego wydania 
Gazety Wyborczej. Wstęp wolny

Spotkanie z Katarzyną Bondą, 24.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Katarzyna Bonda - pisarka, scenarzystka, dokumentalistka specjalizująca się w tematyce kryminalnej. 
Jej książki to perfekcyjnie przemyślana całość – intryga zbudowana na fundamencie tajników technik 
kryminalistycznych, którym towarzyszą wędrówki po meandrach psychiki zbrodniarzy, a półświatek prze-
stępczy jest przedstawiony z brutalną dokładnością. Całości dopełnia przewrotna kobieca perspektywa, 
wprowadzona za sprawą bohaterki - zawodowej profilerki. Festiwalowe spotkanie poprowadzi znawca 
literatury kryminalnej: Robert Małecki. Wstęp wolny

Spotkanie z Januszem Rudnickim, 25.11. (wtorek), godz. 19.00
Wulgarny, drapieżny, a przy tym zdystansowany i najzwyczajniej w świecie zabawny. Rudnicki, jako jeden 
z niewielu, nie boi się mówić mocno i odważnie. Jego język jest giętki i mięsisty. W krótkich, tekstach po-
trafi rozebrać na części pierwsze to, co Polaków uwiera najbardziej. Laureat Nagrody Miast Partnerskich 
Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego opowie o swojej twórczości, nie pomijając także ostatnio wydanej 
książki zatytułowanej Trzy razy tak. Wstęp wolny

DWÓR ARTUSA

Repertuar

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

Alfredo Jaar - Brzmienie ciszy, do 22.02.
„Brzmienie ciszy”, jedna z najsłynniejszych, monumentalnych i poruszających instalacji słynne-
go chilijskiego artysty Alfredo Jaara jest głównym punktem jego pierwszej wystawy indywidual-
nej 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 architekturę i film, po czym w 1982 roku wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie 
nadal pracuje i mieszka.  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. Reprezentował Chile na 55. Biennale Weneckim w 2013 r.

Opowieści kosmikomiczne. Wybrane prace z kolekcji CSW, do 9.11.
Wystawa, cykl warsztatów i wydarzeń  edukacyjnych, dedykowanych wszystkim naszym odbior-
com. Część wystawiennicza projektu oparta jest na autorskim wyborze prac, dokonanym przez 
Dział Eduakcji CSW  i uwzględniającym zarówno potrzeby i możliwości nawet najmniejszych wi-
dzów, jak i kontekst edukacyjny.

Propozycje dla Torunia 2014. Wystawa poplenerowa, 14-30.11
Artyści: Veronika Barankova, Krystian Truth Czaplicki, Karolina Freino, Dorota Hadrian, Szymon 
Kobylarz, Magdalena Kosek, Julia Lubiejewska, Bogna Morawska, Mariusz Pacek, Agata Polny, 
Katarzyna Stępień, Łukasz Surowiec, Alicja Szukuć, Małgorzata Szymankiewicz, Adam Witkowski
Latem 1971 roku, w związku ze zbliżającą się wówczas rocznicą 500-lecia urodzin Mikołaja Ko-
pernika, w Toruniu zorganizowano Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski. Celem spotkania było stwo-
rzenie projektów pomników, rzeźb i instalacji uświetniających obchody Wielkiego Jubileuszu 
Kopernikańskiego. W plenerze udział wzięło ponad dwudziestu rzeźbiarzy. Owocem ich pobytu 
i działań stały się 32 projekty prezentowane na wystawie „Propozycje dla Torunia”, z których 
w następnym roku wybrano dwa i przeznaczono do realizacji. Latem 2014 roku postanowiliśmy 
powtórzyć sytuację sprzed czterdziestu lat.  Artyści z całej Polski, zaproszeni przez Fundację 
smacznego!, razem z artystami działającymi w CSW w grupie PRZEprojekt ponownie podjęli re-
fleksję nad sztuką w przestrzeni Torunia. Inicjatywa zakładała przypomnienie zapomnianej dziś 
części artystycznej historii regionu, a także stworzenie nowych projektów dla miasta. Poplenero-
wa wystawa prezentuje różnorodne postawy artystów wobec miasta.

Karol Radziszewski - The Prince and Queens. Ciało jako archiwum
21.11. (piątek), godz. 19.00, do 25.01.2015
Najobszerniejsza jak dotąd wystawa poświęcona prowokacyjnym pracom Karola Radziszew-
skiego. Ma ona na celu zaprezentowanie jego wieloaspektowych i lekceważących ustalone 
hierarchie poszukiwań, a także charakterystycznej, bazującej na pracy z archiwum metodologii 
artysty,  w której przecinają się różne kulturowe, historyczne, religijne, społeczne  i genderowe 
odniesienia. Tytuł wystawy ironicznie określa trzy obszary graniczne tego projektu, opierającego 
się na pracach Jerzego Grotowskiego, Natalii LL i grupy artystycznej General Idea – postaciach 
wybranych przez artystę w celu przeanalizowania koncepcji związanych z ciałem i tożsamością: 
tematami centralnymi w twórczości Radziszewskiego. Radziszewski jest artystą eklektycznym, 
który w swojej praktyce wykorzystuje szereg różnych mediów: od fotografii po wideo, od ma-
larstwa po rysunek, od filmu po performans. Odwołując się do różnorodnych źródeł, przeplata 
osobiste historie ze społecznymi napięciami, historię sztuki i podejście queerowe, wschodnio-
europejską i amerykańską popkulturę.

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:

Dzień Na Plus: Warsztaty i wykłady dla dorosłych
4.11. (wtorek), godz. 13.00 „Bezpieczny Internet krok po kroku”
Podczas prelekcji poznamy tajniki Internetu, mechanizmy działania mediów społecznościowych 
oraz nauczymy się korzystać w bezpieczny sposób z sieci. Prowadzenie: Monika Nowakowska

SGALERIE
18.11. (wtorek), godz. 12.00 „ Filozofia Sztuki”.
Filozofowie od początku towarzyszyli artystom uprawiając refleksję nad sztuką. Podczas spotkań 
zapoznamy się z głównymi kierunkami estetyki XX i XXI, co pozwoli zrozumieć wiele przemian zacho-
dzących w sztuce współczesnej. Prowadzenie: Malina Barcikowska
19.11. (środa), godz. 12.00 „Czy artystom wolno wszystko?”
Biorąc za punkt wyjścia przykłady znanych i kontrowersyjnych współczesnych prac artystycznych, 
w czasie spotkania zastanawiać się będziemy nad relacjami między twórczością a odpowiedzialno-
ścią, moralnością i konsekwencjami przekraczania zasad życia społecznego. Prowadzenie: Natalia 
Cieślak. Wstęp wolny; bez zapisów

Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach: 
start w recepcji CSW 6.11. (czwartek), godz. 16.30
Filozofowanie z dziećmi, 8.11. (sobota), godz. 12.00 
Spotkania skierowane do dzieci w wieku od 5 lat.  Proponujemy najmłodszym przeplatane zabawami  
rozmowy na trudne tematy wykorzystujące i rozbudzające  ich naturalną  ciekawość. Zajęcia realizo-
wane są wspólnie z Wydawnictwem Tako. Dla rodziców symultanicznie odbywać się będzie kolejne 
spotkanie z cyklu „Co w książce piszczy”.  Tym razem porozmawiamy o literaturze na „metry”.

audioskopia 10: Judy Dunaway (USA), Artur Maćkowiak (Pl)
8.11. (sobota), godz. 19.00
Judy Dunaway - artystka wykonująca awangardowe kompozycje i muzykę improwizowaną na trak-
towanych jako instrumenty muzyczne balonach lateksowych. Artur Maćkowiak - muzyk, gitarzysta, 
performer. Porusza się w obszarach szeroko pojętej muzyki gitarowej, okraszonej dużą dawką eks-
perymentu, elektroniki, ambientu, improwizacji, ale z dość charakterystyczną nutą słowiańskiej 
melodyki. Wstęp wolny

SIM Toruń: Marka Polski, 13.11. (czwartek), godz. 19.00
Otwarte spotkanie Koła Krytyków Artystycznych
15.11. (sobota), godz. 12.00
Podyskutujemy o zjawisku kiczu w sztuce współczesnej  w odwołaniu do książki „Sztuka a kicz” 
Tomáša Kulki. Zapytamy m in. o to, dlaczego kicz jest tak powszechny i atrakcyjny, czemu wymyka 
się próbom definiowania i czy  dzięki niemu możliwe byłoby (jak pisał Milan Kundera) zbudowanie 
„braterstwa wszystkich ludzi świata”?  Prowadzenie Malina Barcikowska

XX Toruński Festiwal Książki
25.11. (wtorek), godz. 18.00 Literaci Po Godzinach – Seryjni Poeci: Darek Foks, Marcin Sendecki 
Goście promować będą swoje najnowsze książki – Darek Foks z tomem dzieł zebranych, zatytułowa-
nym „Debordaż” oraz Marcin Sendecki z tomem „Pamiątka z celulozy. Wybór wierszy”. Prowadzenie: 
Tomasz Dalasiński, Szymon Szwarc
26.11. (środa), godz. 19.00 Spotkanie promujące książkę poetycką Marcina Jurzysty „Abrakadabra”.
Marcin Jurzysta, ur. 1983. Poeta, doktor literaturoznawstwa, krytyk literacki. Debiutował w toruń-
skim „Undergruncie”. Publikował w wielu ogólnopolskich czasopismach literackich w Polsce oraz 
w Niemczech, Czechach i Wielkiej Brytanii. Wydał książkę poetycką ciuciubabka. Mieszka w Toruniu.
27.11. (czwartek), godz. 18.00 Odpowiedzialność reportera – spotkanie z Wojciechem Jagielskim 
Rozmawiać będziemy o pracy reportera, etyce zawodowej i jego najnowszej książce  - dość niety-
powej biografii Mandeli „Trębacz z Tembisy”. Wojciech Jagielski – reporter, dziennikarz i korespon-
dent. Po 21 latach pracy w „Gazecie Wyborczej” wrócił do pracy w PAP. Autor kilku książek, m.in. 
„Nocni wędrowcy”, „Modlitwa o deszcz”, „Trębacz z Tembisy”. 
28.11. (piątek), godz. 18.00 Uczeń Czasu - wernisaż wystawy ekslibrisów Marka Głowackiego, zor-
ganizowanej z okazji  35-lecia pracy twórczej artysty.
29.11. (sobota)
godz.12.00-14.00 Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5-10 lat wraz z rodzicami/opiekunami,
Wstęp płatny 7zł/osobę, obowiązują zapisy: 56 610-97-16, e-mail: eduakcje@csw.torun.pl 
godz. 17.00 Wieczór poetycki toruńskiego poety Krzysztofa Marii Szarszewskiego
Kwiecisty styl, liryczność i wybujała metaforyka to tylko niektóre z cech charakterystycznych jego 
utworów.  Wiersze recytuje Dariusz Bereski, aktor Teatru im. Wilama Horzycy do muzyki na żywo.   

Zmysłoteka – warsztaty dla dzieci i rodziców
11.11. Dom Zabawne małe pudełko. Z oknami, z sąsiadem za ścianą i parkiem w dole. Na chwilę 
wyjdziemy przez drzwi, uniesiemy się wysoko, zerkniemy na Wisłę, Toruń i Polskę, a wrócimy wie-
czorem… zarumienieni na biało-czerwono.
18.11. Bilet na Księżyc Proszę wsiadać drzwi do.. rakiety zamykać! Każdy trzyma w ręce swój bilet na 
księżyc i sprawdza: kosmiczny pył, waniliowy smak drogi mlecznej, szelest i blask mijanych gwiazd.
25.11.  Kociaki Rozwikłamy kocie sprawki. Odciśniemy kocie łapki. Jak koty zobaczymy w ciemności 
znaki z świetlistych farb. Sprawdzimy jak to jest zamotać się w kłębki wełny i zamruczymy otuleni 
wełnianym ciepłem.
Warsztaty odbywają się w dwóch grupach zajęciowych:
2-3 lat godz. 16.00-17.00, 3-4 lat godz. 17.15-18.15



Warszawskiej; od 2000 wykładowca na tejże uczelni. Od 1995 partner w biurze projektowym 
ARÉ, prowadzonym wraz z Jakubem Wacławkiem. Biuro ma w swoim dorobku wiele ciekawych 
realizacji, m.in. Ratusz na warszawskiej Białołęce, Urząd Pracy w Warszawie, osiedle Inflancka 
w Warszawie i Małe Naramowice w Poznaniu, czy Terminal Portu Lotniczego w Lublinie, uznany 
w plebiscycie internetowym „Życie w architekturze” za najładniejszy obiekt wybudowany w Pol-
sce po roku 2000. Wstęp wolny

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

Joanna Dąbkiewicz-Luścińska – Obrazy, cały listopad, Prace malarskie

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

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, cały miesiąc
Na konkurs nadeszło niemal 11 tys. prac z całego świata. Wystawa prezentuje wybór 1153. Bien-
nale jest okazją do obejrzenia prac we wszystkich możliwych technikach graficznych. Zazwyczaj 
stopień skomplikowania obrazów uzależniony jest od wieku młodych artystów. Dzieci kilkulet-
nie najczęściej posługują się technikami z pogranicza grafiki i malarstwa: szablonem, piecząt-
ką albo monotypią. Starsi chętnie sięgają po linoryt, drzeworyt, suchą igłę lub papieroryt. Nie 
brakuje też tych najbardziej skomplikowanych: akwaforty i akwatinty. Od kilku lat na biennale 
obecne są także prace wykonane przy pomocy komputera.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

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, cały miesiąc

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

Andrzej Reschke - W krainie baśni, cieni i fascynacji, do 10.11.
Fotografią zajmuje się od ośmiu lat, ptaki i wędkarstwo urzekały go od dziecka. Fotografując 
poszukuje ptaków, które są mniej lub bardziej związane z wodą. To właśnie środowisko wodne 
tak go przyciąga, zwłaszcza pełne życia rzeki.

Tomasz Grabiec - Ustka i okolice, 13.11. (czwartek), godz. 18.00,
do 28.11. 
Tomasz Grabiec  (ur. 1973) artysta-fotografik. Absolwent Konserwatorium w Ostrawie na kierun-
ku fotografia, gdzie dyplom obronił w technice gumy, w której tworzy od 1998 roku. Na wystawie 
zobaczymy pejzaże nadmorskie z okolic Ustki wykonane właśnie w technice gumy arabskiej. 

Michał Träger - Kolekcja (malarstwo), 7.11. (piątek), godz. 18.00
do 5.12. 
Michał Träger, (ur. 1953) profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, artysta-malarz. Motywy do 
swoich obrazów czerpie ze świata rzeczy ożywionych i nieożywionych, nadając onirycznym ob-
razom wymiar zagadki i tajemnicy. Wybór pojedynczych elementów kompozycji nie jest jednak 
przypadkowy - autor przywołując je z pamięci zdaje się zmieniać ich sens po to, aby uprawdopo-
dobnić ,,nierzeczywistość” tworzonych obrazów.

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

Igor Przybylski - Niebezpieczna podróż, Marian Stępak - Płaczące, do 9.11.
Marcin Berdyszak - Praktyki codzienne w czasach konsumpcji, 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, kulturo-
we stereotypy, unifikacja, konsumpcja, mechaniczne wartościowanie rzeczywistości, standaryzacja 
zachowań i odczuć. Posługując się sztuką instalacji, obiektu, performance, artysta rozprawia się 
z mitem nowości, oryginalności i odkrywczości dzieła sztuki.

Maciej Olekszy - Konterfekt - podobieństwa w czasie i pamięci
14.11. (piątek), godz. 18.00, do 7.12.
Tematem pokazu są olejne i akwarelowe portrety z otoczenia artysty - ludzi, jak i miejsc. „Od zawsze 
tworzę czerpiąc z obserwacji natury, opierając się na tym, co jest koło mnie i co jest związane ze mną 
w sposób bezpośredni. Przebywanie z tematem w określonym czasie, bądź przechowywanie go w pa-
mięci jest dla mnie ważnym procesem podczas tworzenia podobieństwa na obrazie”. (artysta). Maciej 
Olekszy ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, głównie 
w technice akwarelowej, w której w sposób bardzo osobisty zapisuje swoje artystyczne kreacje.)

Katarzyna Tretyn-Zečević - Sekretnik
14.11. (piątek), godz. 18.00, do 7.12.
Prezentowany cykl dotyka dwóch sfer tematycznych. Pierwsza z nich porusza problem poszukiwa-
nia wschodnioeuropejskiej tożsamości, druga zaś intymności, tajemnicy między dwojgiem ludzi. 
Pretekstem do poruszenia szerszego problemu – rozważań o tożsamości człowieka obszaru Europy 
Środkowo-Wschodniej - stało się podwójne nazwisko artystki. Tytułowy „Sekretnik” to również nie-
odłączny bibelot Polki czasu romantyzmu – naszyjnik, w którym damy skrywały tajemnice, pamiątki 
od ukochanych. Swoistym pamiętnikiem – sekretnikiem Tretyn-Zečević stały się jej własne obra-
zy. Słowa, które artystka najpierw nagrywała, w następnym etapie zostały przetworzone w projekt 
obrazu i wyhaftowane. Stworzone w ten sposób obrazy „Sekretnika” można będzie na wystawie 
w Wozowni nie tylko obejrzeć, ale i wysłuchać, bowiem obrazy są opatrzone ścieżką dźwiękową z wy-
powiadanymi słowami. Katarzyna Tretyn-Zečević urodziła się w 1983 roku we Włocławku. Doktorat 
zrobiła na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Swoją twórczość prezentowała wielokrotnie na wystawach 
indywidualnych oraz zbiorowych. Tretyn-Zečević odrzuciła tradycyjne narzędzia pracy malarza na 
rzecz haftu, a jej podstawowym instrumentarium są nożyce i nici. Od 2010 roku podstawowym kolo-
rem jej twórczości jest wyłącznie biel, stanowiąca emocjonalne wypełnienie pozornej pustki.

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:

Sztuka Prostoty Szuka - Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Obraz na 
mokro, 19.11. (środa)
Warsztaty plastyczne powiązane z wystawą obrazów Macieja Olekszego. Podczas oglądania wysta-
wy omówione zostaną zagadnienia związane z aktualną ekspozycją, przedstawiona sylwetka twórcy, 
jak również warsztat artysty. Zachęcimy dzieci do poszukiwania interpretacji prezentowanych dzieł. 
Druga część spotkania ma charakter warsztatowy. Na zajęciach dzieci zapoznają się z materiałami 
niezbędnymi do tworzenia prac akwarelowych, zostaną omówione poszczególne techniki malarskie 
oraz podstawowe zasady, których znajomość jest niezbędna przy tworzeniu dzieł z użyciem farb 
akwarelowych. Zajęcia adresowane są dla grup zorganizowanych ze szkół jak i osób indywidu-
alnych. Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł. Wcześniejsze zapisy: 
56 622-63-39, 791-358-555.

Magda Kochanowska - Zawód projektant: świadomość i działanie
20.11. (czwartek), godz. 18.00
Wykład na podstawie wystawy, która została zrealizowana przez Wydział Wzornictwa ASP w War-
szawie w Galerii Salon Akademia. Prezentowane w ramach wystawy projekty powiązane zostały 
z pięcioma hasłami identyfikującymi obszary, w których ogniskują się kluczowe problemy współ-
czesnego świata: globalizacja, urbanizacja, demografia, środowisko, technologia. W każdym obsza-
rze można zidentyfikować i opisać dziesiątki problemów czekających na rozwiązanie. Problemy są 
dla projektantów wyzwaniami, impulsami, które prowadzą ich do poszukiwania i tworzenia nowych 
rozwiązań. Magda Kochanowska, adiunkt na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. W 2010 roku 
obroniła doktorat. Autorka licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych 
i popularnych. Teoretyk i krytyk designu, kuratorka wystaw.

Architektura w Wozowni: Grzegorz Stiasny - Projekty i realizacje
„Projekt - myśl wytyczająca przyszłość”, 24.11. (pon.), godz. 17.00
Wykład stanowi prezentację poglądów, projektów i realizacji jednego z ważniejszych architektów 
polskich, wyróżnionego w 2012 roku Honorową Nagrodą SARP za twórczość w dziedzinie architek-
tury. Grzegorz Stiasny, architekt i krytyk architektury, absolwent Wydziału Architektury Politechniki 

Galeria 011
Weronika Marszelewska - Horyzonty, do 18.11.
Torunianka, studentka V roku Grafiki w Pracowni Wypukłodruku na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK. Zajmuje się grafiką warsztatową (w szczególności małą formą), projektowaniem graficz-
nym oraz malarstwem. Wystawa obejmuje prace graficzne oraz malarskie z pogranicza abstrakcji 
i pejzażu, w których jeden z głównych przedmiotów refleksji stanowi linia horyzontu. 

Fotografie Michała Kłosowskiego, 19.11. (środa), godz. 19.00, do 11.12.
Wystawa będzie towarzyszyła festiwalowi Toruń Blues Meeting. Na wystawie zostaną zaprezen-
towane  fotografie wykonywane podczas różnych edycji tego festiwalu. To przede wszystkim pró-
ba uchwycenia koncertowych emocji i różnorodnych relacji pomiędzy muzyką i jej odbiorcami. 

Galeria Dworzec Zachodni
Wystawa zbiorowa 173 km, do 2.11.
Wystawa malarstwa prof. Gintarasa Palemonasa Janonisa
5.11. (środa), godz. 19.00, do 3.12.
Gintaras Palemonas Janonis - urodzony w 1962 r. w Trakai, Litwa. Mieszka i pracuje w Wilnie.  
Od 2001 roku wykłada na ASP w Wilnie. Jego prace są w zbiorach: Litewskiego Muzeum Sztu-
ki, Muzeum im. M. K. Czurlonisa w Kownie, Muzeum Sztuki im. Jane Voorhees Zimerli (Rutgers, 
U.S.A.) i inn., także w zbiorach prywatnych. Prawie corocznie organizuje wystawy personalne, 
bierze udział w plenerach na Litwie i za granicą, uczestniczy w wystawach zbiorowych.

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

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 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.

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

Dyplom Magdaleny Mitek – Feminicidio
Dyplom Katarzyny Jagodzińskiej - to tylko GŁUPIA lalka
15.11. (sobota), ok. godz. 20.20, po recitalu Romana Kołakowskiego
do 30.11.
Praca Magdaleny Mitek to ideowo i moralnie zaangażowane „odreagowanie” drastycznego aktu 
przemocy wobec kobiet. Znaleziona w Internecie fotografia szpaleru różowych krzyży - świadec-
twa kobietobójstwa w porachunkach karteli narkotykowych w Meksyku, sprowokowała autorkę 
do artystycznego protestu w obronie życia kobiet bestialsko traktowanych w społecznościach 
nieludzkiej przemocy. Dwupoziomowa i dwuwarstwowa praca łączy dokument z performatyw-
nością. Autorka drugiego dyplomu, Katarzyna Jagodzińska protestuje z kolei przeciwko lekcewa-
żącemu stosunkowi do lalki, podstawowego medium w teatrze lalek, a dalej - wobec osoby lalki 
w teatrze życia. Praca składa się z siedmiu pozycji, w tym - sześciu stanowisk małych, ceramicz-
nych  lalek, modelowo odtwarzających figurę i ciało Autorki. W sześciu szklanych szkatułach lalki 
występują w sześciu postaciach: Mądrali, Materialisty, Kochanka, Zabobona, Dzieciaka i Głupca. 
Pozycję siódmą, centralną stanowi performance, inaugurujący ekspozycję lalek.

Do końca listopada w Galerii można oglądać jeszcze: „Malarstwo materii w błękicie” Anny Kasiń-
skiej i rekwizytorium „Łąki Zielonki” Antka Prego.

Galeria czynna: poniedziałek- piątek w godz. 12.00–16.00 oraz podczas spektakli

GALERIA OMEGA, ul. Przedzamcze 12

Zbigniew Przybysz  - fotografia „Formaty wielkoportretowe”
20.11. (czwartek), godz. 18.00, do 20.12. 
Zbigniew Przybysz (1958) – toruński plastyk i fotograf. Z fotografią związany jest od 1974 r. 
W latach 1986–1996 był instruktorem plastyki i fotografii w Miejskim Domu Kultury „Centrum”, 
gdzie prowadził warsztaty fotograficzne dla młodzieży (zajęcia w plenerze oraz ciemni fotogra-
ficznej). Od 1999 r. jego artystyczne zainteresowania obejmują miedzy innymi martwą naturę, 

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

Czas Dla Nas - koncerty dla dzieci
Poszło dziewczę po ziele, czyli spotkanie z muzyką ludową
8.11. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
W roku 2014 obchodzimy 200 rocznicę urodzin Oskara Kolberga folklorysty i etnografa, muzy-
ka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz 
autora dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.   Zapraszamy na spotkanie z muzyką ludową, 
podczas którego zabrzmią skoczne oberki, wesołe mazurki, piękne kujawiaki i dziecięce ludo-
we piosenki. Bilety: 20 zł, 10 zł ulgowy, 40 zł rodzinny

Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki, 15.11. (sobota), godz. 18.00
Jakub Jakowicz (skrzypce), Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. W programie: M. Karłowicz - Koncert skrzypcowy A-dur op. 8, Symfonia op. 7 „Odrodze-
nie”, Koncert A dur op.8. Bilety: 30/20 zł

Broadway, Hollywood, 21.11 (piątek), godz. 19.00
Katarzyna Dondalska (sopran), Stefan Johannes Walter (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. W programie: znane piosenki, przeboje filmowe i musicalowe m.in. Loewe, Mancini, 
Bernstein, Williams, Dębski. Bilety: 40/30 zł

Andrzejki w rytmie samby, 29.11. (sobota), godz. 19.00
Anna Serafińska (wokal), Janusz Szrom (wokal), Jan Walczyński (dyrygent), Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna
W programie: samba, tanga argentyńskie, bossanova: A.C. Jobim, B. Manilow, L. Bonfa, G. Ro-
driguez, A. Piazzolla, A. Piazzolla, J. Filiberto, C. Gardel; m.in. Girl from Ipanema”, „Copacaba-
na”, „La Cumparsita”, „Samba de Janeiro”. Bilety: 50/40 zł

TOS

pejzaż, portret i grafikę komputerową. Od 2001 r. prowadzi Fotogalerię, a od 2007 r. Galerię Muz 
w Domu Muz w Toruniu. Brał udział w pięciu edycjach Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Foto-
grafików. Od 2010 r. jest członkiem stowarzyszenia twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej. 
Formaty wielkoportretowe to powstający od kilku lat projekt, przedstawiający na dużych, prostych, 
czarno-białych wydrukach przyjaciół, osoby znane i mniej znane. „Moje portrety są próbą pokaza-
nia rzeczywistości, precyzyjnie wyrysowanej i indywidualnie dopasowanej do każdej twarzy. Dla 
mnie sens tego projektu wzrasta z przemijającym czasem oraz ilością sportretowanych osób. Po-
przez Formaty wielkoportretowe chciałbym również złożyć hołd tym osobom, których nie ma już 
wśród nas.” Wstęp wolny

GALERIA ARTMISJA, plac Rapackiego 6

Prof. W. Sadley - Kompozycje, do 31.12.
Artysta uprawia rysunek, malarstwo, collage, tworzy tkaniny unikatowe i eksperymentalne, kompo-
zycje przestrzenne. Jest profesorem warszawskiej ASP. Na swoim koncie ma 200 wystaw indywidu-
alnych oraz 500 zbiorowych w kraju i za granicą. 

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 at-
mosferę i rzetelne przekazywanie wiedzy. Absolwenci kursu otrzymają certyfikaty i wezmą udział  
w wystawie. Kurs przeznaczony dla młodzieży i dorosłych.



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

P. Dorin „Brzdęk i Dźwięk”
2.11. (niedziela), godz. 12.00
7.11. (piątek), godz. 9.30 i 11.30
Bohaterowie opowieści o słuchaniu i słyszeniu – Dźwięk, Brzdęk, Balerina i Maestro - zapraszają naj-naj-
młodszych widzów w fantastyczną podróż do świata muzyki. Bilety: 13 zł, w niedzielę 15 zł

„Czerwony Kapturek”, 4-5.11. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 11.30
Wszyscy znają bajkę o Czerwonym Kapturku, lecz czy wszyscy chcą i lubią ją opowiadać? A gdyby tak 
jeszcze dać szansę, aby samo bohaterowie opowiedzieli o swoim losie? Bilety: 13 zł

M. Prześluga „Dziób w dziób”
6.11. (czwartek), godz. 11.00 
9.11. (niedziela), godz. 12.00
Opowieść rozgrywa się w przestrzeni jednego z miejskich blokowisk pomiędzy zaślepioną pragnieniem 
władzy subkulturą gołębi i ich chęcią dominacji na podwórku, kotem, który jest odwiecznym wrogiem 
ptaków i wróblem poszukującym swojej wspólnoty. Bilety: 15 zł, w niedzielę 17 zł

A. Rumianek „Przypadki doktora Bonifacego Trąbki”
12-13.11. (środa-czwartek), godz. 9.30 i 11.30 
Próba oswojenia dzieci z wizytą w gabinecie lekarskim. 

T. Jansson „W Dolinie Muminków”
14.11. (piątek), godz. 9.30 i 12.00 
16.11. (niedziela), godz. 12.00
17.11.(poniedziałek), godz. 9.30 i 12.00
Do domu Mamusi i Tatusia Muminków nieustannie przybywają goście, a każdy z nich, choćby był najdziw-
niejszą postacią, znajduje w nim akceptację i przyjaźń. Bilety: 15 zł, sobota i niedziela 17 zł

M. Guśniowska „Wąż”
18-19.11. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00
To historia Węża, który wraz z Chomikiem i kilkoma innymi postaciami rusza w drogę. Celem wyprawy 
jest zdobycie kończyn. Bilety: 15 zł

29. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Festiwal Festiwali  
21.11. (piątek)
•  godz. 18.00 Olgierd Łukaszewicz „A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?”, monodram wg S. Wyspiańskiego
•  godz. 20.00 Mateusz Nowak „Od przodu i od tyłu”, reż. Stanisław Miedziewski
22.11. (sobota)
•  godz. 18.00 Jacek Zawadzki „Hantio” na podst. B. Hrabala, R.M. Rilkego i F. Pessoi
•  godz. 19.00 Karolina Dąbrowska „Moda” na podst. „Postrzyżyn” Bohumila Hrabala, reż. Jan Zdziarski
•  godz. 20.00 Zdzisław Kuźniar „Ja, Feuerbach” Tankreda Dorsta, reż. Zdzisław Kuźniar
23.11. (niedziela)
•  godz. 15.00 Maja Wolska „Chodzenie po linie”, reż. Ewa Czapik-Kowalewska
•  godz. 15.45 Teresa Stępień-Nowicka „Elizabeth Watson – cichociemna”, reż. Teresa Stępień-Nowicka
•  godz. 17.00 Bogusław Kierc „Manatki” spektakl autorski
•  godz. 18.30 Wioleta Komar „Diva”, reż. Stanisław Miedziewski
•  godz. 20.00 Agnieszka Przepiórska „Tato nie wraca”, autor: Piotr Rowicki, reż.: Piotr Ratajczak
Imprezy towarzyszące: 
22.11., godz. 16.00 Popołudnie z Bohumilem Hrabalem w 100. rocznicę urodzin:
wystąpienia Petera Janyska (dyrektor Czeskiego Centrum) i dr. Adama Koli (UMK w Toruniu); otwarcie 
wystawy „Magiczny świat Bohumila Hrabala”; występ aktorów Teatru Baj Pomorski.
22.11., godz. 21.00 Teatr Polskiego Radia - słuchowisko „Olga. Eine charmante Frau” w wykonaniu Joan-
ny Trzepiecińskiej, reżyseria: Henryk Rozen.
23.11., godz. 18.00 spotkanie autorskie z Tomaszem Miłkowskim i promocja książki „Zakochany piel-
grzym. Samogry Bogusława Kierca”.

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

Siostry Parry – musical, 8.11. (sobota), godz. 19.00
W Ameryce  siostry szybko przekonują się, że codzienność nie ma nic wspólnego z rajem. Jak poradzą 
sobie w nowej rzeczywistości? Prawie dwugodzinne spotkanie z musicalem. Bilety: 35/45 zł

T

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

Duża scena
T. Stoppard „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”
6.11. (czwartek), godz. 19.00
7.11. (piątek), godz. 11.00
8-9.11. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Reżyseria: Cezary Iber. Rosencrantz i Guildenstern, dwaj tchórze i konformiści, którzy nie 
mają odwagi powiedzieć w oczy tego, co myślą i nie są w stanie podjąć żadnej decyzji, 
swoją biernością  doprowadzają do końca umieszczonego w tytule. Bilety: 25 zł, ulgowy 
18 zł, szkolny 16 zł

Scena Propozycji Aktorskich: „Między nami: Kaczmarski – 
Świetlicki” - foyer II piętra
15.11. (sobota), godz. 19.00 premiera
18-20.11. (wtorek-czwartek), godz. 19.00 
Pomysł: Grzegorz Wiśniewski. „Między nami” możemy nazwać recitalem, koncertem albo 
montażem słowno-muzycznym, ale przede wszystkim jest to niezwykłe spotkanie z poezją 
dwóch kultowych współczesnych bardów – Jacka Kaczmarskiego i Marcina Świetlickiego. 
Usłyszymy tak znane utwory, jak „Nasza klasa” i „Kantyczka z lotu ptaka” Kaczmarskiego 
czy „Świerszcze” i słynną dzięki wykonaniu Bogusława Lindy „Finlandię” Świetlickiego. Za-
śpiewają i zagrają aktorzy naszego Teatru: Julia Sobiesiak (skrzypce) i Grzegorz Wiśniewski 
(gitara). Towarzyszyć im będzie na kontrabasie Andrzej Bruner Gulczyński. 

Molière „Mizantrop”
27-30.11. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Reżyseria i opracowanie muzyczne: Norbert Rakowski. Dzisiaj „Mizantrop” jest walką 
o przywrócenie wartości, które się zdewaluowały. Żyjemy w czasach, w których coraz bar-
dziej brakuje autorytetów. Czy można być nonkonformistą w dzisiejszym świecie? Bilety: 25 
zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Scena na Zapleczu
M. von Mayenburg „Brzydal”, 4-5.11. (wtorek-środa), godz. 19.00
Reżyseria: Bartosz Zaczykiewicz. Tytułowy bohater, zatrudniony w korporacji konstruktor, 
dowiaduje się od szefa, że nie będzie 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

 A. Ferency „Upadek pierwszych ludzi”
13-16.11. (czwartek-niedziela), godz. 19.30
Reżyseria: Iwona Kempa. Biblia i metro. Adam i Ewa, tu: Człowiek i Kobieta, harują w nie-
sprawnych wagonach. Podziemny tunel metra jako biblijny raj. Będą też jabłka i pierwszy 
pocałunek. Odkrycie nagości i wstyd. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

 Czytanie dramatu: Artur Pałyga „W środku słońca gromadzi się  
popiół”, 17.11. (poniedziałek), godz. 19.00
„Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”
21.11. (piątek), godz. 19.00
22.11. (sobota), godz. 18.00 i 20.00 – TiR (Teatr i Rodzina)
23.11. (niedziela), godz. 19.00
W koncercie pojawią się nowe wykonania utworów znanych z repertuaru Marka Grechuty, 
zarówno tych bardzo lubianych z czasów świetności zespołu Anawa (Nie dokazuj, Serce 
czy Będziesz moją panią) jak i tych z okresu kariery solowej Artysty (np. Krajobraz z wilgą). 
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Y. Reza „Bóg mordu”, 27-30.11. (czwartek-niedziela), godz. 19.30
Reżyseria: Bożena Suchocka. Rodzice dwóch jedenastoletnich chłopców spotykają się 
w sprawie bójki, w której udział wzięli ich synowie. Niepozorne spotkanie przeradza się 
w awanturę, w której każdy walczy o swoje racje, niekoniecznie związane już z tematem 
bójki chłopców. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

TEATRY

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

Spotkanie z Katarzyną Kluczwajd - Toruń SPACErkiem. 
3.11. (poniedziałek), godz. 17.00 
Od miejscowego potnika przez mydlany epizod słynnej kamienicy po refleksje o traktowaniu za-
bytków przez torunian. Zapraszamy na (wirtualny) SPACEr po mieście, do poznawania toruńskich 
zabytków, miejsc intrygujących i symbolicznych, śladów dawnych dziejów i żywej historii przez 
nas współtworzonej. Miejsce: Hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Anna Barbarowicz - Minerały czy malarstwo? 4-28.11.
Labradoryty, krzemień pasiasty oraz inne kamienie i minerały wydobyte ze skał i głębokich grot, 
mające miliony lat są przedstawione w sposób charakterystyczny dla malarza, wybrane z wielką 
dbałością o szlachetne kolory. Anna Barbarowicz- malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku, jest autorką 6 wystaw indywidualnych i współautorką 19 wystaw zbiorowych.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
Wystawa prac członków Klubu Supełek - Zespołu Rękodzieła 
Artystycznego, 10-28.11.
18.11. (wtorek), godz. 15.30-17.00 spotkanie z artystami i kiermasz wyrobów (serwetki haftowa-
ne i frywolitkowe, ozdoby bożonarodzeniowe, biżuteria itp).

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10 (Pawilon Maciej)
Kiermasz tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru, 3-8.11.
Na miłośników książek czekać będzie około 2 tysięcy tytułów. Ceny od 2 złotych, ostatniego 
dnia możliwa obniżka.
Filia czynna: poniedziałek: godz. 13.00-19.00, wtorek, czwartek i piątek: godz. 11.00-19.00, 
środa: godz. 11.00-15.00, sobota: godz. 9.00-13.00

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Pasja czyni wolnym, 17.11. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja Kazimierza Musiałowskiego – maratończyka

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

Multiplikacja, 6.11. (czwartek), godz. 14.00, do 3.12.
(opis w dziale Inni organizatorzy, Stowarzyszenie Jestem)

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

Rzeczpospolita ubezpieczonych. 80 lat ZUS (1934-2014). Wystawa 
jubileuszowa, 12-19.11., otwarcie: 13.11. (czwartek), godz. 12.00
Ekspozycja przygotowana z okazji jubileuszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tle dziejów 
państwa i społeczeństwa polskiego przedstawiono najważniejsze etapy rozwoju systemu ubez-
pieczeń w Polsce oraz historię ZUS. Narrację wzbogacają zdjęcia, plakaty oraz cytaty z prasy, 
publikacji naukowych, dokumentów i wspomnień pracowników. 

B

BIBLIOTEKI
Rosnę - bajka muzyczna, 9,15, 29, 30.11., godz. 11.00. 
W przypadku wyprzedania biletów kolejny spektakl będzie grany o godz. 12.30
Opowieść o dzieciach i opiekuńczych aniołach, które dbają o to żeby maluchy były bezpieczne 
i szczęśliwe. Bilety: dziecko z opiekunem – 35 zł, dwoje opiekunów z dzieckiem – 50 zł, każdy 
kolejny bilet dla dziecka w cenie 14 zł.

Anna Sroka-Hryń i Włodzimierz Nahorny – recital piosenek Billie 
Holiday, 9.11. (niedziela), godz. 19.00
Koncert piosenek Billie Holiday powstał w oparciu o spektakl ,,Lady Day - Billie Holiday” Lanie-
go Robertsona, wyreżyserowany przez Natalię Babińską. Anna Sroka-Hryń jest absolwentką 
Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie i współzałożycielką Studia Teatral-
nego Koło. Koncertuje z własnymi recitalami oraz z koncertem „Vintage”- recitalem piosenek 
międzywojennych. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt ról dubbingowych, serialowych i filmo-
wych. Włodzimierz Nahorny to pianista, saksofonista, kompozytor i aranżer muzyki jazzowej, 
rozrywkowej, teatralnej i filmowej. Jeden z pierwszych polskich multiinstrumentalistów, lau-
reat wielu prestiżowych nagród. Bilety: 35/30 zł

Warsztaty muzyczne, 15-16.11. (sobota- niedziela), godz. 12.00
Warsztaty wokalne w zakresie muzyki eksperymentalnej. Zajęcia poprowadzą śpiewający 
aktorzy - Małgorzata i Robert Kampa. Udział w warsztatach jest bezpłatny, o uczestnictwie 
decyduje kolejność zgłoszeń. W trakcie zajęć, poza przybliżeniem ogólnych zagadnień muzyki 
eksperymentalnej, uczestnicy poznają techniki śpiewu operowego, wokalistyki jazzowej oraz 
stylistyki reggae. Zgłoszenia: promocja@teatrmuzyczny.torun.pl

Roman Kołakowski – recital, 15.11. (sobota), godz. 19.00
Roman Kołakowski to pieśniarz i kompozytor, który swoją działalność artystyczną rozpoczął 
w latach 70. śpiewając własne kompozycje do wierszy uznanych poetów. Współpracował 
z najważniejszymi polskimi teatrami dramatycznymi i muzycznymi oraz wybitnymi polskimi 
artystami teatru i estrady, m.in.: Kingą Preis, Natalią Sikorą, Justyną Steczkowską, Michałem 
Bajorem, czy Piotrem Roguckim. Recital to wybór najpiękniejszych piosenek wybitnych współ-
czesnych bardów: Włodzimierza Wysockiego, Nicka Cave, Leonarda Cohena, Toma Waitsa, 
Jacquesa Brela, a także nowe ballady i piosenki satyryczne autora „Przypowieści błękitnej”. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w siedzibie Teatru

Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy - pokaz 
przedpremierowy, 23.11. (niedziela), godz. 17.00
Ciepła, pełna przekornego humoru muzyczna opowieść o sile dobrych uczynków i wiary w wi-
gilijny cud. Wszyscy wiedzą, że warto pomagać. Pan Maurycy też to wie. Dlatego dziwi go, 
że przez swoje dobre serce trafił na skraj bankructwa, a jego córka lubi go coraz mniej. Czy 
dzięki pomocy przyjaciół, w tym rezolutnej pani Halinki i ironicznego, bezimiennego kota, do-
broduszny Maurycy odzyska to, co stracił? Tomasz Lewandowski przygotował nowe aranżacje 
popularnych pastorałek Wandy Chotomskiej, z muzyką Teresy Niewiarowskiej. Dziesięć utwo-
rów muzycznych przeplatanych jest pełną ciepła historią staroświeckiego sklepu z piernika-
mi. Premiera spektaklu: 6.12., godz. 17.00. Bilety: dziecko 20 zł, dorosły 25 zł, dwoje dzieci 
i dorosły 60 zł, dwoje dorosłych i dziecko 65 zł, każdy kolejny bilet dla dziecka w cenie 18 zł.

Mój Boski Rozwód - mondram Krystyny Podleskiej
28-29.11. (piątek-sobota), godz. 19.00
„Mój Boski Rozwód” opowiada historię Angeli, kobiety po przejściach, która próbuje ułożyć 
sobie życie na nowo. Mąż zostawił ją dla młodszej kochanki, nie może liczyć na wsparcie 
wiecznie niezadowolonej matki, ani na zajętą własnym życiem córkę. Angela nie załamuje się 
jednak i powoli odnajduje sens życia. Odkrywa także zagubioną przed laty kobiecość. Spek-
takl będzie można obejrzeć w dwóch wersjach językowych – angielskiej (28.11.) i polskiej 
(29.11.).
Bilety: 35/30 zł

Galeria Proscenium (szczegóły w dziale Galerie)

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Miłość po włosku - spektakl kabaretowy
9.11. (niedziela), godz. 17.00
To nieco pikantna historia miłosna, która toczy się w rodzinie o mocno skomplikowanych wza-
jemnych zależnościach. Historia opowiedziana w piosenkach, których całkiem nowy, kabare-
towy tekst przymierzono do lubianych włoskich przebojów znanych z repertuaru Drupiego, 
Adriano Celentano, Francesco Napoli i innych. 
scenariusz i reżyseria Jacek Pietruski, opracowanie muzyczne: Krzysztof Zaremba, obsada: 
Anna Katarzyna Chudek, Grażyna Rutkowska-Kusa, Krzysztof Grzęda, Krzysztof Zaremba
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



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
•  Wojciech Jakubowski – rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne, 28.11. (piątek), godz. 17.00, 

do 29.03.2015 r. 
Wojciech Jakubowski zajmuje bardzo ważną pozycję w sztuce Torunia drugiej połowy XX wieku. 
Jest jednym z pierwszych absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, niedościgłym mistrzem 
wykonywanych w miedziorycie ekslibrisów. (…) W roku 2014 przypada 85. rocznica urodzin 
Wojciecha Jakubowskiego, a w 2013  minęła 60. rocznica rozpoczęcia jego kariery artystycz-
nej. (...) Na wystawie zobaczymy pełen wachlarz prac Wojciecha Jakubowskiego, począwszy od 
wczesnych drzeworytów i pierwszych miedziorytów, a skończywszy na ekslibrisach z 2013 roku. 

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

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-16.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:
•  Współczesna kaligrafia japońska w stylu hatai, do 2.11.
•  Motyle, nietoperze, żurawie i kwiaty – hafciarstwo na Dalekim Wschodzie, 14.11. (piątek), 

godz. 17.00, do 22.03.2015 r.
Techniki hafciarskie znane były od wieków na Dalekim Wschodzie. Ślady odbicia ściegu łańcusz-
kowego (uważanego za najstarszy ścieg hafciarski) zostały odnalezione już na wazie z brązu 
w grobowcu damy Fuhao w Anyang z epoki Shang (1660-1028 p.n.e.). Wystawa prezentuje głów-
nie elementy strojów chińskich, japońskich czy indyjskich ozdobionych precyzyjnymi haftami, 
ale także przedmioty codziennego użytku, na których pojawia się ta sztuka zdobnicza.

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, do 8.02.2015

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: 
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 na 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 

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 wynosi: bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

IMPREZY:
Za złotówkę przez wieki! do 30.11.
Akcja dla szkół mająca na celu popularyzację historii Polski i Torunia. Oferta obejmuje zajęcia lek-
cyjne w Domu Eskenów prowadzone przez historyków, archeologów, edukatorów muzealnych na 
wystawie „Toruń i jego historia”. Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Koszt zajęć:1 zł/os.  Wyłącznie dla grup szkolnych. Szczegóły na www.muzeum.torun.pl
Pasja podróżowania. Podróże bez barier
Projekt skierowany głównie do osób niepełnosprawnych polegający na organizacji cyklu spotkań 
z niepełnosprawnymi podróżnikami, którzy pokonując własne ograniczenia dokonują rzeczy im-
ponujących. Jego celem jest uświadomienie odbiorcom, że niepełnosprawność nie musi oznaczać 
rezygnacji z marzeń i dążeń.
•  15.11. (sobota), godz. 17.00 Piotr Pogon – „Zachwyt każdym oddechem...” 
Od wielu lat walczący z chorobą nowotworową. W sierpniu 2012 r. – jako pierwszy człowiek bez 
płuca – ukończył zawody triathlonowe na dystansie Ironman Triathlon w Kalmarze. Uczestnik Lewa 
Marathon, New York City Marathon, Tokyo Marathon, Maratonu Berlińskiego oraz wielu innych. 
Jest koordynatorem i uczestnikiem wypraw z udziałem osób niepełnosprawnych. Zdobył m.in. 
szczyty: Kilimandżaro, Elbrus i Aconcaguę. Miejsce: Muzeum Podróżników
•  3.12. (środa), godz. 17.00 Jan Mela – gość specjalny
Miejsce: Ratusz Staromiejski
Wstęp bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Muzeum Podróżników prosimy o wcze-
śniejsze zgłoszenie uczestnictwa (m.nierzwicka@muzeum.torun.pl, tel. 56 660-56-20 wew. 20)
Spotkania z podróżnikami będą tłumaczone na język migowy.

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

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

•  Chłopek-roztropek czy biznesmen? Interaktywne zajęcia w formie rozgrywki w planszową grę eko-
nomiczną Chłopska szkoła biznesu. Uczniowie poznają działanie mechanizmów rynkowych oraz 
elementy przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w symulacji działalności gospodarczej 
wcielając się w role polskich rzemieślników (XVIII w.) handlujących płótnem w całej Europie.

•  Oskar Kolberg – kolekcjoner folkloru Zajęcia z okazji Roku Oskara Kolberga poświęcone słyn-
nemu ludoznawcy i jego dziełu Lud, a także pracy etnografa dawniej i dziś. Uczniowie poznają 
podstawowe pojęcia dot. kultury ludowej i folkloru muzycznego, biorąc udział w „badaniach 
terenowych” na wystawie Tajemnice codzienności.

•  Folder - historia, plik – codzienność Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności... przybliżają-
ce 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. 

Wstęp na wszystkie zajęcia – 5 zł od ucznia. Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Infor-
macje 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 JM Rektora oraz galerią portretów Rektorów 
UMK.

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

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.

Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia, tel. 56 674-92-00
www.muzeum.grebocin.pl

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Podczas warsztatów: czerpiemy papier, piszemy gęsim piórem, drukujemy pamiątkowy 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. 

Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
indywidualni zwiedzający. Czas trwania - 1,5-2 godz. Cena - 15 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwa-
cja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl        

Wystawy czasowe:
Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej Bolesława i Liny Nawrockich
15.11. (sobota), godz. 16.00 – wernisaż (wstęp wolny)
Wystawa prezentuje po raz pierwszy kompleksowo i wszechstronnie jedną z największych i najwar-
tościowszych kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, tworzonej w Polsce od połowy lat 60. XX w. 
do początku XXI w. Jej autorem był Bolesław Nawrocki (1924-2008) z Warszawy, prawnik, muzyk, mu-
zykolog, mecenas sztuki. Jego działania kolekcjonerskie wspierała żona, Lina Carminati-Nawrocka. 
Kolekcja liczy blisko 4000 prac z zakresu rzeźby i malarstwa około stu artystów, zarówno najwybit-
niejszych przedstawicieli tych dziedzin, jak i twórców mniej znanych. Wystawa przedstawia historię 
powstawania tego unikalnego zbioru, postać kolekcjonera oraz twórców i ich dzieła. 
Zwyczaje i obrzędy w tradycji polskiej, 7.11. (piątek), godz. 12.00, do 23.11.
Wystawa prac uczestników IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego z okazji 
Roku Kolberga przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. 
Wandy Szuman pod patronatem Muzeum Etnograficznego. Wstęp wolny.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
Uwaga! 1 i 11.11. muzeum nieczynne

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

IMPREZY:
Jarmark żywności ekologicznej, 8.11. (sobota), godz. 10.00-14.00
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Wstęp wolny.
Święta Katarzyna skrzypki pogubiła, 25.11. (wtorek), godz. 12.00
Spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie: omówienie 
zwyczajów ludowych związanych z wróżbami matrymonialnymi, kawalerskimi w wigilię św. Kata-
rzyny i panieńskimi w wigilię św. Andrzeja oraz wspólna zabawa we wróżenie o przyszłości, nieko-
niecznie związanej z małżeństwem. Warto pamiętać o okularach do czytania. Wstęp 3 zł.
XX Toruński Festiwal Książki: Sekrety etnografii, 25.11. (wtorek), godz. 17.00
Spotkanie w ramach prezentujące muzealną serię wydawniczą Etnografia Ocalona. To seria doty-
cząca historii etnografii i antropologii kulturowej. Publikowane są w niej prace, często zapomniane 
lub uznawane za zaginione, które nie miały wcześniej szansy na wydanie. W programie spotkanie 
z dr. Hubertem Czachowskim, dr Justyną Słomską-Nowak i dr. Arturem Trapszycem – etnologami 
zaangażowanymi w realizację projektu wydawniczego. Spotkanie poprowadzi dr Olga Kwiatkow-
ska. Rozmowa będzie przeplatana czytaniem wybranych fragmentów książek przez aktorów Teatru 
Baj Pomorski. Sala widowiskowa, wstęp wolny.
Etnowyprawka Malucha: Ziarenka!
•  27.11. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
•  28.11. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia z cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. W listopadzie ruszymy tropem 
ziaren zbóż, poznamy ich kształty, kolory, zapach, a także dźwięki, jakie wydają, kiedy są przesy-
pywane. Sprawdzimy co z nich powstaje, zobaczymy również jak wyglądała kaszka, którą warzyła 
sroczka. Jak zwykle nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Za-
jęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież na przebranie dla dziecka i dorosłe-
go. Pawilon wystawowy. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze 
zapisy (czekamy od 17 do 25 listopada, e-mil:edukacja@etnomuzeum.pl) 

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. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół podstawowych:
•  W dawnej szkole wiejskiej Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności; poznanie sytuacji ucznia 

i nauczyciela w dawnej szkółce wiejskiej w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości, 
praktyczne działania, m.in. pisanie piórem ze stalówką i atramentem.

•  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. 

Dla gimnazjów i liceów:
•  Tradycja wróżb andrzejkowych (26-28.11.) Zajęcia w różnych regionach Polski: film, opowieść 

o zwyczajach i patronach spraw matrymonialnych w kulturze ludowej, aktywny udział w zabawie 
we wróżenie.



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

(wystawy w dziale Galerie)

Zaduszki Jazzowe, 2.11. (niedziela), godz. 18.00
Eljazz Quintet w składzie: Bogdan Hołownia (piano), Andrzej Bruner Gulczyński (kontrabas), 
Józef Eliasz (perkusja), Marcin Gawdzis (trąbka), Adam Wendt (saksofon). Bilety: 30 zł

Koncert zespołu Cisza Jak Ta, 15.11. (sobota), godz. 19.00
Nowoczesne i bogate aranżacyjnie podejście do nurtu piosenki folk-poetyckiej. Zespół swoim 
aranżacjom nadaje nowe, malowane brzmieniem fletu, skrzypiec i saksofonu oblicze. Trzy 
gitary i delikatna perkusja są dopełnieniem muzycznego całokształtu. Bilety: 20/30 zł

Koncert zespołu Impro Classic - Solo, duo… a nawet trio
26.11. (środa), godz. 19.00
Toruński zespół, który tworzą młodzi utalentowani muzycy. Łączy ich wspólna pasja do mu-
zyki klasycznej, chęć ciągłego rozwoju i poszukiwań. Skład: Ewa Świokła-mezzosopran, Ewe-
lina Motylewska-flet poprzeczny, Tomasz Cienkowski-gitara klasyczna. Koncert „Solo, duo… 
a nawet trio” to mieszanka stylów, która zapewni słuchaczom pełną niespodzianek podróż 
poprzez arie starowłoskie, operowe do współczesnej muzyki instrumentalnej, m. in. Haende-
l’a, Gluck’a, Schuberta, Piazzolli, Bergerona. Wstęp wolny.

XX Toruński Festiwal Książki
28.11. (piątek), godz. 17.30 Zaczarowany cyrk pana Teodora. Bajki terapeutyczne – Barbara 
Krzemińska , Faustynka Krzemińska
Bajki przenoszą czytelników do Zaczarowanego Cyrku Pana Teodora w mieście Zwierzaczko-
wie. Opowiadają o zwykłych sytuacjach, jakie zdarzają się każdemu z nas i dotyczą zarówno 
dzieci, jak i rodziców, dotykając najważniejszych, życiowych tematów. Wstęp wolny. 

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

Filcowe broszki, 5.11. (środa), godz. 16.00
Warsztaty dla dzieci (8-10 lat), na których uczestnicy uszyją broszki z kolorowego filcu i ko-
ralików. Wstęp wolny.

Warsztaty plastyczne „Czas Andrzejek już nadchodzi...”
18.11. (wtorek), godz. 15.30
Zajęcia w świetlicy środowiskowej dla dzieci (7-13 lat), na których uczestnicy przygotują się 
do andrzejkowej zabawy wykonując wróżby, ozdoby itd. Wstęp wolny.

Wieczór Andrzejkowy w Klubie Seniora
24.11. (poniedziałek), godz. 16.00-18.00
Podgórski Klub Seniora zaprasza na taneczny wieczór andrzejkowy przy muzyce. Wstęp wolny.

Andrzejki, 26.11. (środa), godz. 16.00
Zabawa andrzejkowa dla dzieci (7-13 lat). W programie wróżby, gry, konkursy i zabawa ta-
neczna. Wstęp wolny.

XX Toruński Festiwal Książki, 27.11. (czwartek), godz. 17.30 
ScrapBOOK – książkowe notesy
Na warsztatach uczestnicy poznają technikę scrapbookingu – ozdabiania różnych przedmio-
tów za pomocą specjalnych papierów, stempli, postarzających tuszy, wykrawanych wzorów 
itd. Następnie wykonają tematyczne, ozdobne notesy. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

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

Inspiratornia 
•  3.11. (poniedziałek), godz. 17.30 ozdoby ceramiczne cz. 2
Podczas warsztatów nauczymy się szkliwić wypalone przedmioty z gliny. Uczestnicy poszkli-
wią swoje wisiorki. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 5 zł
•  17.11. (poniedziałek), godz. 17.30 kolorowe jesienne świece 
Uczestnicy wykonają wielokolorowe, pachnące świece. Sami dobiorą zestaw kolorystyczny 
oraz zapach, wymieszają składniki i odleją je w wybranych przez siebie formach. Prowadze-
nie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 10 zł.

DOM MUZ, MDK, WOAK
Wokół sztuki - odlewy gipsowe, 4.11. (wtorek), godz. 10.00
Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają formę do odlewu, przygotują gips, a następ-
nie odleją wykonane obrazki. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Dla grup zorganizowanych 8 zł

NienaJEŻamy się... 
•  6.11. (czwartek), godz. 18.00 cz. 1
Jesienne warsztaty plastyczno-ruchowe dla wszystkich od lat 5 do 100. Tytułowy JEŻ będzie moty-
wem przewodnim, ale nie jedynym… reszta to niespodzianka. Najciekawsze prace plastyczne zawi-
sną w naszej Galerii Na Podgórzu. Wstęp wolny.
•  19.11. (środa), godz. 11.00 cz. 2
Warsztaty plastyczno-ruchowe. Prowadząca : Joanna Łagan. Wstęp 5 zł (dla grup zorganizowanych)

Święto Reformacji, 7.11. (piątek), godz. 18.00
Wykład dr Piotra Bireckiego „Dziedzictwo protestantów w Toruniu i okolicy na przełomie XIX i XX 
wieku”; kazanie pastora Michała Prończuka „Dlaczego Pismo Święte musi być wiarygodne”; Koncert 
współczesnej muzyki chrześcijańskiej. Organizator: Toruńskie Przymierze Protestanckie. Wstęp wolny.

Podróże małe i duże - klub małego podróżnika
15.11. (sobota), godz. 11.00
Cudowne Bałkany - spotkanie z Dariuszem Dąbrowskim. Po spotkaniu najmłodszych uczestników 
zapraszamy na warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Poranek teatralny, 22.11. (sobota), godz. 11.00
„Niespodzianka” - spektakl w wykonaniu Grupy T. Po spektaklu zostaną przeprowadzone warszta-
ty plastyczne dla dzieci. Tym razem będziemy malować na dużych powierzchniach… Prowadzenie: 
Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 9 zł

XX Toruński Festiwal Książki
•  26.11. (środa), godz. 18.00 Drugie życie książki - salonik. Artyści zaprezentują alternatywne po-

dejście do książki jako obiektu-przedmiotu oraz zawartych w niej treści, wykraczając poza znane 
nam ramy myślenia o druku. Wernisażowi towarzyszyć będzie wykład mgr Marii Szczodrowskiej 
na temat książki artystycznej. Udział w wystawie biorą twórcy związani z różnymi kierunkami arty-
stycznymi, m.in.: Karolina Ciężkowska, Justyna Pazdykiewicz, Alicja Banach, Patrycja Korytkowska, 
Julia Lubiejewska, Ewa Szczepańska, Grzegorz Wawrzyńczak, Ewa Sowulewska, Tomasz Barczyk, 
Agnieszka Majak, Bogna Morawska, Alicja Wieczorek.

•  27.11. (czwartek), godz.11.30 Drugie życie książki - warsztaty dla dzieci klas 1-3 szkół podsta-
wowych. Punktem wyjścia i inspiracją będzie książka „Tam gdzie żyją dzikie stwory” M. Sendaka. 
Dzieci tworzyć będą własne instalacje przestrzenne. Wystawa prac powstałych podczas warsztatu 
będzie stanowić kontynuację ekspozycji zwanej Salonikiem. Zapisy: Dom Muz, tel. 56 664-49-12, 
e-mail: dom muz_poznanska@wp.pl 

•  29.11. (sobota), godz. 11.00 Opowieści i bajania do poduszki... nie do spania.... Spotkanie au-
torskie z Karolem KaeReLa Kalinowskim twórcą komiksu dla dzieci i młodzieży Łauma. Podczas 
spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z fragmentami opowieści o Dorotce, dziew-
czynce z miasta, która przenosi się do jednej z Jaćwieskich wsi. Poznamy warsztat rysownika i pod-
patrzymy, w jaki sposób tworzy się komiksy, by potem stworzyć własny z użyciem różnych tech-
nik plastycznych. Na końcu ułożymy z poduszeczek „węża opowieści”. Prowadzenie: Agnieszka  
Dąbrowska. Wstęp wolny.

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

Ogólnopolski Turniej Gier Strategicznych „Flames Of War”  
(II wojna światowa)
15.11. (sobota), godz. 8.30-18.00,   16.11.(niedziela), godz. 9.30-18.00

Ogłoszenie wyników i wernisaż konkursu plastycznego „Inspirowane 
poezją”, 20.11. (czwartek), godz. 11.00
Uroczystości towarzyszyć będzie występ Teatru Tańca „Akro” z MDK

VIII Jesienny przegląd piosenki, 21.11. (piątek), godz. 9.00-15.00
Koncert „Piosenki z bajek i filmów”, 28.11. (piątek), godz. 18.00
Wykonawcy: Pauza, Wesołe Nutki, Let’s sing, Erzet Wu

Nowa Scena Muzyczna: grupa wokalna Bez Idola
6.12. (sobota), godz. 18.00 Bilety: 10 zł. Rezerwacje: 601-237-822

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

Ja to mam szczęście! 8.11. (sobota), godz. 11.00
Uroczyste zakończenie projektu połączone z prezentacjami artystycznymi przygotowanymi podczas 
warsztatów prowadzonych w trakcie projektu. 

Miejsce: Teatr Baj Pomorski. Wstęp wolny

Warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch, 14-16.11.
Zajęcia prowadzą Magdalena Jasińska, Erwin Regosz, Krystian Wie-
czyński i Marta Zawadzka.

Warsztaty Organizacja imprez dla małej i dużej 
grupy 21-23.11.
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz.

SPOŁECZNY DOM KULTURY
ul. Sienkiewicza 11/2
www.facebook.com/
domkulturyBYDGOSKIE

 
Imprezy zewnętrzne

Fenomeny
8.11. (sobota), godz. 14.00-18.00
9.11. (niedziela), godz. 11.00-17.00
Warsztaty fotografii dla seniorów, prowadzenie warsztatów: 
Dagmara Pochyła

Grzybobranie, 21.11. (piątek), godz. 17.00
Wystawa podsumowująca działalność Domukultury! na Bydgoskim 
Przedmieściu

Kabaret Sanatorium, 28.11. (piątek), godz. 18.00
Diablo - spektakl dla seniorów

Niepoważnie o poważnej – cykl wykładów 
o muzyce 
każdy czwartek 13-27.11, godz. 17.30-18.30
To nie będą zwykłe wykłady o muzyce poważnej. Dowiesz się, jak 
kompozytorzy zamieniali swoje imiona i nazwiska na dźwięki utwo-
ru, czy Mozart był idolem w swoich czasach, dlaczego albo kochamy, 
albo nienawidzimy Wagnera oraz jak to jest z tym Chopinem. Będzie-
my słuchać wielkich dzieł, oglądać wielkie dzieła i rozmawiać o wiel-
kich dziełach. Prowadzenie: Marta Rogalska

Zajęcia własne:
każdy wtorek godz. 16.30
•  Warsztaty Street Dance! 
Zajęcia taneczne Street Dance z Kasienią i Si Pop’em / Kniferz Crew 
Hip Hop, Popping, Locking, Break Dance, Dancehall, House. Ilość 
miejsc ograniczona - obowiązują wcześniejsze zapisy
każda środa:
•  godz. 13.30 Wyprowadzamy pieski ze schroniska, zbiórka: godz. 

13.15
•  godz. 16.30 Krawieckie zabiegi - warsztaty projektowania odzieży - 

ilość miejsc ograniczona – obowiązują wcześniejsze zapisy
•  godz. 17.00 Inkubator Inicjatyw - forum wymiany doświadczeń, ma 

na celu tworzenie oraz wspólną realizację projektów i przedsię-
wzięć na rzecz dzielnicy. Do współtworzenia Inkubatora zaprasza-
my wszystkich mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, działaczy, 
aktywistów, seniorów, lokalne organizacje, studentów. Zaprasza-
my również potencjalnych wolontariuszy

•  godz. 18.00-20.00 Joga dla dorosłych - ilość miejsc ograniczona - 
obowiązują wcześniejsze zapisy!

każdy czwartek:
•  godz. 9.00-12.00 - Senior 2.0 – nowe media od podstaw, warsztaty 

dla grupy 60+
Nauka obsługi komputera, internetu oraz nowych aplikacji. Uczest-
nicy warsztatów poznają sposoby komunikowania się na odległość, 
systemy pracy i rozrywki grupowej oraz narzędzia chmurowe. Warsz-
taty mają na celu zaangażowanie seniorów do korzystania z narzędzi 
współczesnego świata cyfrowego. Obowiązują wcześniejsze zapisy
•  godz. 17.00 Pracownia społecznego reportażu – warsztaty dzienni-

karskie - ilość miejsc ograniczona - obowiązują wcześniejsze zapisy
każdy piątek:
•  godz. 16.30 angielski dla seniorów

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 – w tym także jego zastosowania praktyczne. 
Rzeka. Centralny punkt wystawy stanowi model rzeki - zaprezentowany od źródeł po ujście. 

Wystawy czasowe:
Życie Interaktywna biologiczna ekspozycja, której tematem jest anatomia człowieka, ale obejmuje także zagadnienia 
z szerzej pojętej biologii.
W ciągłym ruchu Na ekspozycji będzie można zapoznać się z właściwościami niektórych substancji, tworzyw i materiałów.
Wmiksuj się! Wystawa jest kolejną odsłoną tematu muzycznego i zagadnień związanych z akustyką, jaka będzie prezen-
towana w CNMW. W skład nowej wystawy wejdzie siedem eksponatów interaktywnych. Nietypowa aranżacja stanowisk 
w postaci stołów multimedialnych, pozwalających na korzystanie z urządzeń kilku osobom na raz umożliwi integrację 
i współpracę zwiedzających. Na wystawie będziemy przetwarzać, modyfikować i miksować dźwięki. Zwiedzający będą 
mogli skomponować niepowtarzalną muzykę „płynącą prosto z serca”
Kalejdoskop – przewrotne OKO To przede wszystkim niezwykły świat luster. Razem z ekspozycją „Barwy ze Słońca” tworzą 
największą wystawę optyczną w Polsce. Odwiedzający ekspozycję spojrzą w – największy w Polsce kalejdoskop – umożliwia-
jący wykonywanie zdjęć powstających w nim obrazów, zobaczą znikającą rękę, zamienią się twarzą z przyjacielem, dotkną 
czegoś co nie istnieje, a nawet nawiną promienie światła na szpulkę.
Barwy ze słońca Świat kolorów połączony z efektami filmowymi i stroboskopowymi. Odwiedzający między innymi: zoba-
czą taniec kolorów, stworzą własny trójwymiarowy obraz, zobaczą jak z trzech barw powstaje kolorowa fotografia, zbadają 
dlaczego to samo koło obraca się jednocześnie w przeciwnych kierunkach 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)
ścieżka tematyczna: 10 zł (grupa 10-40 os.), zajęcia w pracowniach: 120 zł + 9 zł/os. (grupa 20-36 os.)

Pracownie: 
Pracownia biologiczna (II piętro)
Pracownia fizyczna (IV piętro)
W obu pracowniach został położony nacisk na pracę eksperymentalną uczestników. 
Tematyka zajęć w pracowni biologicznej:
•  3-7.11. Kosmos w kropli wody - przyszła ameba do pantofelka 
•  10-14.11. Zjedz bakterie - jogurt pod mikroskopem 
Okazja aby samodzielnie sprawdzić tezę, czy każdy jogurt, kefir lub sok z kiszonej kapusty rzeczywiście zawiera bakterie. 
Będziemy testować różne produkty oceniając formy morfologiczne oraz liczebność drobnoustrojów.
•  17-21.11. Enzymatyczna ślina 
Czy jedząc chleb poczułeś kiedyś jego słodycz? Spróbuj przepłukać usta wodą i przygotuj kawałek pieczywa, które zjesz. 
Następnie połóż ten kawałek na języku i zamknij usta. UWAGA!!! Nie połykaj tego wypieku od razu. Teraz zamyśl się nad 
tym co czujesz... Na warsztatach spróbujemy określić optymalne warunki dla działania amylazy ślinowej i jej właściwości.
•  24-28.11. Kosmos w kropli wody - przyszła ameba do pantofelka 
Co zobaczymy, gdy spojrzymy przez mikroskop do kropli wody np. z jeziora? - fascynujący świat małych zwierzaków i ro-
ślin. Te stworzenia unoszą się swobodnie w toni wodnej i na naszych oczach polują, jedzą i uciekają przed zagrożeniami. 
Mogą wyglądać jak przybysze z obcej planety, ale w rzeczywistości mijamy je każdego dnia np. w stojącej kałuży. Jaka jest 
ich rola w środowisku wodnym?
Pracownia kreatywna „przebudowa” (III piętro) 
Pracownia pozwala na rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci. Realizowanym w jej przestrzeni zajęciom towarzyszą 
specjalnie opracowane programy edukacyjne, dzięki którym dzieci mogą rozwijać manualne i konstrukcyjne umiejętności. 
W pracowni znajdzie się miejsce dla specjalnych elementów konstrukcyjnych. Mamy trzy zestawy: małych, średnich i du-
żych,  które pozwolą dzieciom, ale również dorosłym na wcielenie się w rolę konstruktora. 

Imprezy:
Otwarcie pracowni „przeBUDOWA” i wystawy „Wmiksuj się!”
7.11. (piątek), godz. 11.00 Występ dj-a, który do występu wykorzysta elementy wystawy „Wmiksuj się!” 
Nocne zwiedzanie Młyna Wiedzy, 7.11. (piątek)
•  godz. 20.00-23.00 możliwość zwiedzania wystaw
•  godz. 20.15-21.00 „Uroda - dar niesprawiedliwy” - spotkanie z Januszem Leonem Wiśniewskim; 
•  godz. 22.00-23.00 koncert Bogdana Hołowni i Kuby Stankiewicza
Bilety na wszystkie atrakcje: 40 zł
1. Urodziny Młyna Wiedzy, 8-9.11. (sobota-niedziela)
Wstęp na wystawy: 5 zł

WMŁYN WIEDZY



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

Klub Od Nowa

9. Festiwal Filmów I Form Jednominutowych „The One Minutes 2014”
3.11. (poniedziałek), godz. 21.00
Profesjonaliści i amatorzy mogą spróbować swych sił w krótkiej formie, której jedynym ograni-
czeniem jest czas trwania – dokładnie jedna minuta filmu. Każdy twórca filmu z pomysłem ma 
szansę na główną nagrodę. Wstęp wolny

Jazz Club: 3_o, 5.11. (środa), godz. 20.00
Zespół w składzie: Michał Hajduczenia – kontrabas, skrzypce, Mateusz Szwankowski – klarnet, 
Dominik „Dodo” Panasiuk – gość specjalny. Brzmienia zespołu odnoszą się m.in. do moderni-
stycznej muzyki klasycznej, etnicznej i jazzowej. Utwory prezentowane na koncercie opierają się 
na strukturach konceptualistycznych. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Otrzęsiny Wydziału Prawa i Admistracji UMK – koncert zespołu 
Habakuk, 6.11. (czwartek), godz. 23.00 
W programie m.in.: konkursy, występy Dj-ów oraz koncert grupy Habakuk. Muzycy grają reggae, 
ale widoczne w ich twórczości są także inspiracje rapem oraz rockiem. Bilety: 10 zł

Strachy Na Lachy, suport: Kumka Olik, 7.11. (piątek), godz. 19.00
Krzysztof „Grabaż” Grabowski i jego zespół to jedna z najlepszych koncertowych formacji w Pol-
sce. Ich muzyka to energetyczny miks rocka, indie, reggae, ska i folku. Supportem będzie Kumka 
Olik, formacja łącząca indie rock z alternatywnym popem. Bilety: 35 zł, 40 zł w dniu koncertu

Trzynasta w Samo Południe, 8.11. (sobota), godz. 19.30
Rock’n’roll z charakterystycznym brzmieniem gitar podbitych basem i rygorystycznym rytmem 
bębnów. Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Fisz Emade Tworzywo – trasa promująca nową płytę „Mamut”
9.11. (niedziela), godz. 19.00
Muzycznie Fisz i jego producent Emade sięgają pełnymi garściami do bogatego dorobku czar-
nej muzyki. Ciągle żywe, soulfunkowojazzowe wibracje ubierają często w najnowsze osiągnięcia 
elektronicznej awangardy. Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Jazz Club: koncert Joanna Kucharczyk Quartet
12.11. (środa), godz. 20.00
Skład: Joanna Kucharczyk – śpiew, Vit Kristan – fortepian, Max Mucha – kontrabas, Karol Domań-
ski – perkusja. Muzycy w dziewięciu autorskich utworach odnaleźli harmonię pomiędzy tradycyj-
nym brzmieniem muzyki jazzowej, nadając jej własną wrażliwość i treść. Bilety: 5 zł studenci,  
10 zł pozostałe osoby

Piotr Bukartyk z zespołem (recital satyryczno-muzyczny)
14.11. (piątek), godz. 19.00
Piotr Bukartyk - autor, kompozytor, artysta mieszający rocka, bluesa, folk oraz reggae z kabare-
tem i piosenką literacką. Bilety: 45 zł, 55 zł w dniu koncertu

18. Urodziny Radia Sfera – koncert zespołu Zacier
15.11. (sobota), godz. 20.00
Na urodzinowym koncercie, jako support, wystąpią radiowcy. Gwiazdą wieczoru będzie Zacier. 
Formacja pełna absurdalnego humoru znana z niekonwencjonalnych i nieprzewidywalnych kon-
certów. Wstęp wolny

Slam Poetycki, 17.11. (poniedziałek), godz. 20.00 
Slam poprowadzi Darek Ozimkiewicz. Wstęp wolny

Wieczór Podróżnika: Nic nie jest czarno – białe
18.11. (wtorek), godz. 20.00, mała scena
Stażystki programu GLEN 2014 o życiu w Kenii i Tanzanii. Spotkanie z Agnieszką Bulacik, Wioletą 
Hutniczak i Gabrielą Górską. Wstęp wolny

Jazz Club: Marek Malinowski Quartet, 19.11. (środa), godz. 20.00
Skład: Marek Malinowski – gitara Michał Michota – trąbka Paweł Urowski – kontrabas Albert 
Karch – perkusja. Muzyka przesycona nastrojową melodyką, przestrzenią oraz nowoczesnym 
podejściem do improwizacji. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Koncertowa Fala, 20.11. (czwartek), godz. 20.00, mała scena
Kolejny zespół zaprezentuje się w klubie i na żywo na antenie Radia Sfera. Jednym z warunków występu 
jest obecność w składzie zespołu co najmniej jednego studenta lub absolwenta UMK. Wstęp wolny

XXV Toruń Blues Meeting
•  21.11. (piątek), godz. 19.00 Sugar Blue (USA), Robert Lenert & L.A., Why Ducky?, Acustic, The Real 

Deal (Est),  Jo & Lazy Fellow – jam session
•  22.11. (sobota), godz. 19.00 Dżem, Pierluigi Petricca (I), Tortilla & Wojtek Karolak, Slidin’ PK & The 

Junkyard Orchestra (Pl, USA, Irl, GB), After Blues, Jo & Lazy Fellow – jam session
Bilety: 50 zł piątek/sobota, 60 zł w dniu koncertu, karnety: 80 zł, 100 zł w dniu koncertu

Jazz Club: Maciek Wojcieszuk Quintet, 26.11. (środa), godz. 20.00 
Skład: Paulina Atmańska – fortepian, Paweł Palcowski – trąbka, Dominik Dudek – saksofon, Adam 
Tadel – kontrabas, Maciek Wojcieszuk – perkusja. Twórczość lidera to wypadkowa doświadczeń za-
równo na gruncie muzyki jazzowej, jak i muzyki rockowej, celtyckiej, teatralnej, folku bałkańskiego. 
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Power Of Trinity, 27.11. (czwartek), godz. 19.00, mała scena
Polska grupa łącząca rock i reggae. 8 września ukazał się trzeci album grupy, zatytułowany Lego-
rock. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

Rebeka: Breath Tour 2014, 28.11. (piątek), godz. 20.00
Iwonę i Bartosza fascynuje z jednej strony popowość i melodyjność, a z drugiej szukanie ciekawych 
brzmień i eksperymentowanie. Łączą elektronikę z ambitnym popem. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Światowy Dzień Walki z AIDS – Skubas, 29.11. (sobota), godz. 19.00
Muzyka Skubasa to niezwykle klimatyczne, akustyczne gitarowe brzmienia o lekko folkowym, grun-
ge’owym charakterze. W swoich autorskich kompozycjach łączy brudne, gitarowe riffy z melancholij-
nym wokalem, tworząc nostalgiczne, melodyjne piosenki. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Toruńska Grupa Improwizacyjna Teraz – „Pan Pstrong z Zatoki 
Gdańskiej”, 30.11. (czwartek), godz. 20.00, mała scena
Publiczność daje słowo – inspirację. Następnie improwizatorzy ruszają w podróż w głąb swojej 
świadomości, ku światom tworzonym tu i teraz. To, co wydarzy się na scenie, nigdy nie zostanie 
powtórzone. Wstęp wolny!

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

Koncert Edyty Bartosiewicz, 8.11. (sobota), godz. 19.00, Aula UMK
Żaden muzyczny comeback na polskiej scenie nie wzbudził w ostatnich latach tyle emocji, co powrót 
Edyty Bartosiewicz – pierwszej damy polskiego rocka, uwodzącej słuchaczy emocjonalnymi kompozy-
cjami, poetyckimi tekstami i zmysłowym głosem. Najnowszym wydawnictwem Edyty jest album Love 
& More... Składają się na niego dwie płyty – reedycja płytowego debiutu artystki, Love z 1992 roku, 
oraz dysk zawierający niepublikowane nagrania koncertowe i studyjne. Supportem będzie Les Ki.  
Bilety: do 31.10. 70 zł, do 7.11. 80 zł, w dniu koncertu – 90 zł

Kabaret Limo – The Best Of – pożegnalna trasa 
10.11. (poniedziałek), godz. 18.00 
31 grudnia 2014 roku Kabaret Limo kończy swoją działalność. Z tej okazji grupa wyrusza w swoją 
ostatnią trasę koncertową. W programie znajdą się najbardziej popularne skecze i piosenki w historii 
kabaretu Organizator: Agencja Tamada, tel. 501-75-40-11, bilety: 70 zł, online: www.kupbilecik.pl

Cotton Club The Show, 27.11. (czwartek), godz. 19.00 
Orkiestra The Cotton Club Jazz Revue: Longineu Parsons (trąbka), Isaac „Ike” Woods (wokal i gitara),  
Jubilee Dance Theatre (taniec). Cotton Club The Show to opowieść o gangsterskiej Ameryce, o zbrodniach 
i jazzie. Akcja toczy się w pierwszej połowie XX wieku, w nowojorskim Harlemie. Cotton Club to przede 
wszystkim opowieść o takich postaciach jak Louis Armstrong czy Duke Ellington, którzy grali na deskach 
słynnego w pierwszej połowie XX wieku, nocnego klubu Cotton Club, który w fascynujący sposób przed-
stawił w swoim filmie z 1984 roku reżyser Francis Ford Cappola. Bilety: 80-100 zł, online: www.ebilet.pl

Glenn Miller Orchestra, 30.11. (niedziela), godz. 18.00 
W najnowszym 2-godzinnym programie Wil Salden połączył wszystkie klasyki Glenna Millera z naj-
bardziej znanymi kompozycjami innych big-bandowych liderów (m.in. Count Basie, Harry James,  
czy Ray Anthony), a wspaniała orkiestra dodała do nich żywiołowości i pikanterii.
Organizator: Makroconcert, bilety: 125-165 zł, online: www.ebilet.pl

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

Soul Behind 4, 5.11. (środa), godz. 19.30
ZaDUSZki jazzowo-soulowe. Zespół w składzie: Asia Czajkowska-Zoń (śpiew), Igor Nowicki (kla-
wisze), Nikodem Wróbel (gitary), Michał Rybka (bas), Waldemar Franczyk (perkusja) oraz goście 
specjalni zaprezentują dzieła nieodżałowanych artystów, których piosenki do dziś grają w naszych 
sercach. W programie znajdą się przeboje m.in. Raya Charlesa, Edith Piaf, Amy Winehouse, Whitney 
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KLUBY
Houston, Gary’ego Moore’a. Usłyszymy piosenki z broadwayowskich musicali, które weszły do 
kanonu standardów jazzowych i są dobrze znane z interpretacji Elli Fitzgerald, Louisa Armstron-
ga, Billie Holiday i innych. Pojawią się utwory Niemena, Grechuty, Zauchy. Bilety: 15 zł

Luxtorpeda official, Pięć Dwa, 6.11. (czwartek)
Zarówno w warstwie tekstowej, jak i w muzycznej Litza i spółka są absolutnie bezkompromisowi. 
W roku 2013 Luxtorpeda otrzymała 3 nominacje Fryderyków. W kwietniu 2014 roku ukazał się 3 
album zespołu „A Morał Tej Historii Mógłby Być Taki, Mimo Że Cukrowe To Jednak 3uraki”.

Closterkeller, 9.11. (niedziela)
W tym roku grupa Closterkeller świętuje jubileusz – 10 października rozpocznie się 10. edycja 
flagowej trasy zespołu. W tym roku słuchacza zaleje wartki potok gorących, dynamicznych i roc-
kowych dźwięków. „Zamierzamy zaprezentować naszym słuchaczom kilka przedpremierowych 
utworów, gdyż zespół jest obecnie w trakcie tworzenia muzyki na nową płytę” – zdradza Anja 
Orthodox, liderka i wokalistka zespołu Closterkeller. Bilety: 30/40 zł

Eldo, 13.11. (czwartek)
Lilly Hates Roses, 16.11. (niedziela)
Są debiutantami. Ich muzyka osadzona w indie-folku, wspomaganych awangardową elektroniką, 
otoczonych melancholijnymi osobistymi tekstami.

Czesław Śpiewa, 20.11. (czwartek)
Decapitated, Thy Disease, Materia, The Sixpounder, 26.11. (środa)
Decapitated – jeden z najbardziej uznanych w nurcie death metalu zespołów i jeden z głównych 
exportowych zespołów w Polsce. Thy Disease - Grupa łącząca elementy nowoczesnego groove / 
death metalu z silnymi wpływami industrialu okraszonymi elektronicznymi brzmieniami. Muzyka 
Materii to ciężki, nowoczesny metal z progresywnymi ambicjami. The Sixpounder - powiązanie 
ducha rock’n’rolla z upiorem metalu. 

Julia Marcell, 27.11. (czwartek)
Julia Marcel promować będzie nową płytę „Sentiments”

Voo Voo, 30.11. (niedziela)

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

HRPP Festival, 10.11. (poniedziałek) 
Wystąpią: Stara Szkoła (Polska), The Lewis Hamilton Band (Szkocja), Moriah Woods (USA), 
Gwyn Ashton (Australia), The Pat McManus Band (Irlandia)

Bikiniarz (Zbyszek Cołbecki solo) oraz The Mahones (Kanada),  
12.11 (środa), godz. 19.00, wstęp wolny

Warsztaty Gitarowe 17.11 (poniedziałek), godz. 17.00, wstęp wolny. 
Prowadzący: pARTyzant (Krzysztof Toczko) oraz gość specjalny Marcin Lampkowski 
(akustyk Moniki Brodki)

Saturday Night Special 17.11 (poniedziałek), godz. 19.00, wstęp wolny

Transformers (PL), The Toasters (USA) 24.11 (pon.), godz. 19.00, 
wstęp wolny

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

Odwilż w NRD: Spirit vs Minetaur, 6.11. (czwartek)
Dużo ciężkiego grania. Wstęp: 10 zł.

Bob One i Bat Tajpan, 7.11. (piątek)
Before & After Party: Wujek Marek. Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

Radikal Guru x Feel Like Jumping, 8.11. (sobota), godz. 21.00
Radikal Guru czyli Mateusz Miller to jeden z najbardziej znanych polskich producentów muzyki 
dubstep i dub. Jego rozpoznawalny styl przepełniony jest wpływami roots reggae, uk steppers 
oraz muzyki dalekiego wschodu. Wstęp: 10 zł

Re/Animacja with Hellboy!, 14.11. (piątek)
Solidna dawka mrocznego, hipnotycznego techno od Hellboya oraz Arthura Craiga. 

TheCompressJah 2nd Birthday Edition, 15.11. (sobota)
Odwilż w NRD: Cinemon Tour’14, 19.11. (środa)
Cinemon to duet, ale trio. Mówią, że grają raw pop, ale to po prostu inna nazwa na piosenkowy 
rock’n’roll. Nie odkrywają Ameryki. Grają w starym, analogowym stylu. 

We Love Beats, 21.11. (piątek)
U Know Me Rec., Kixnare, Buszkers, Sonar Soul, Teielte live act

Audiobar Showcase, 22.11. (sobota)
Zagrają: Erdal Mauff, Delaplaya, Dante Deets, Dj Bajo, Dj Sto i Dj P.M. Bar stage: Dj Kruszytop, 
Dj El-Greek-Tric

Odwilż w NRD: Kari Amirian, 23.11. (niedziela)
Bilety: 20/25 zł w dniu koncertu

Odwilż w NRD: Tides From Nebula, 27.11. (czwartek)
TFN wraca do korzeni i na nadchodządej trasie pokaże się z energetycznej strony grając utwory ze 
swoich trzech albumów. Bilety: 30/35 zł w dniu koncertu

Re/Animacja with Hali (Berlin), 28.11. (piątek)
Gwiazda osadzonej w Berlinie wytwórni Bo of Kittens ponownie w Toruniu

Dark Roller 15th unniversary vol.2, 29.11. (sobota)
Kolejny znany toruński kolektyw i jego druga część 15 urodzin. Wstęp: 15 zł

Odwilż w NRD: Thaw, Outre, Entropia, 30.11. (niedziela)
Trzy zespoły definiujące nowoczesny, polski black metal. Bilety: 20/25 w dniu koncertu

GALERIA I KAWIARNIA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1 (budynek Teatru Horzycy)

Konsultacje fotograficzne, 6.11. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem; 
rozmowy o fotografii

Biznes i ja, 7.11. (piątek), godz. 17.00
Prelekcje Justyny Niebieszczańskiej „PR dla businesswoman” oraz Mirosławy Prykowskiej „Możli-
wości skorzystania z ulgi podatkowej jeszcze do końca roku 2014 korzystając z IKZE”. Po prelek-
cjach czas na wymianę doświadczeń. Wstęp: 35 zł (w tym kawa/herbata i ciastko)

Spotkanie z Pazurzakiem, 9.11. (niedziela), godz. 16.00
Promocja najnowszej książki wydawnictwa Tako, spotkanie z wydawcą, zabawy dla dzieci

Casting ostatniej szansy, 14.11. (piątek), godz. 20.00
Przeboje musicalowe śpiewają Małgorzata Abramowicz i Anna Magalska-Milczarczyk, akompa-
niament Igor Nowicki

Podwieczorek autorski, 16.11. (niedziela), godz. 16.16
Rozmowa z pisarką Mariką Krajniewską, (autorką m.in. tomów opowiadań „Okno”, „Pięć”, powie-
ści „Papierowy motyl”, „Zapach malin” i in.) prezentacja fragmentów z tomu opowiadań „Okno”

Spotkanie z tangiem, 22-23.11. (sobota-niedziela)
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy, Cotango)

Herbertowskie Wiersze - Transmisja poetycka
26.11. (środa), godz. 20.00
Zbigniew Herbert to jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich pisarzy współczesnych. 
Z okazji 90. rocznicy urodzin tego twórcy Grupa Literacka Piekary 24 zaprasza do udziału w Trans-
misji Poetyckiej. Będzie można nie tylko usłyszeć najbardziej rozpoznawalne utwory Herberta, ale 
także poznać mniej znaną stronę jego twórczości. Będzie muzycznie i nastrojowo. Wstęp płatny: 
15 zł (w tym jedna kawa/herbata/piwo/kieliszek wina)

Ogrody Anny, 28.11. (piątek), godz. 18.00
Wernisaż wystawy, spotkanie z autorką prac Anną Pilecką. Godz 19.15 pokaz filmu „Aqualuna” 
autorstwa Anny Pileckiej z muzyką Rafała Iwańskiego

Pieśni i dumki ukraińskie, 30.11. (niedziela), godz. 17.00
Śpiewają Magda Cysewska, Natalia Sycz i Michał Hajduczenia. 
Wstęp: 35 zł (w tym kawa/herbata i ciastko )

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

Sworn Enemy (USA), Good Old Days, Old Fashioned, 5.11. (środa)
Spektakl: Toruńska Grupa Improwizacyjna Teraz, 6.11. (czwartek)
Koncert: The Sensitives (SWE), Muppet Boys, Granda, 7.11. (piątek)
Koncert: Żywiołak, 13.11. (czwartek)
Hypodermic b-day Party (rave / old-skool / dnb), 15.11. (sobota)
RapToPoezja, 20.11. (czwartek)
Romantycy Lekkich Obyczajów + Administratorr Electro, 22.11. (sobota)
Stand-up Toruń i goście, 23.11. (niedziela)
Koncert: Mama Selita + Bandoo Project, 28.11. (piątek)

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globetrotters 
•  12.11. (środa), godz. 19.00 Łukasz Szkodowski o podróży do Meksyku
•  26.11. (środa), godz. 19.00 Beata Young o podróży do Londynu
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Interstellar, premiera: 7.11.
si-fi USA, Wielka Brytania 2014, reżyseria: Christopher Nolan, występują: Matthew McCconau-
ghey, Anne Hathaway, Jessica Chastain
Historia grupy badaczy, którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują 
granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze. Film opar-
ty jest na teorii naukowej opracowanej przez fizyka z Caltech Kipa Thorne’a.

Bella i Sebastian, premiera: 7.11.
dramat, Francja 2013, reżyseria: Nicolas Vanier, występują: Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux 
Chatelier
Ośmioletni Sebastian mieszka z dziadkiem w niewielkiej wiosce we francuskiej części Alp.  
Od pewnego czasu spokój tutejszych mieszkańców burzy wieść o grasującym w okolicy tajemni-
czym dzikim zwierzęciu. Pewnego dnia podczas spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej 
drodze bezpańskiego owczarka. Udaje mu się zdobyć zaufanie zwierzęcia. Jest szczęśliwy, że zna-
lazł przyjaciela. Wkrótce jednak okazuje się, że w psie, któremu chłopiec dał na imię Bella, dorośli 
widzą niebezpieczne zwierzę dziesiątkujące stada owiec. Czy chłopcu uda się ich przekonać, że to 
nie sprawka sympatycznej Belli i wraz z nią wytropić prawdziwych winowajców?

Obywatel, premiera: 7.11.
dramat, komedia, Polska 2014, reżyseria: Jerzy Stuhr, występują: Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr, Sonia 
Bohosiewicz
W swojej najnowszej komedii Jerzy Stuhr wyśmiewa wszystko i wszystkich, nie oszczędzając przy 
tym samego siebie. To najzabawniejsza rola aktora od czasu „Seksmisji”. Jak ta kultowa kome-
dia, „Obywatel” również pokazuje, że w jakim systemie Polacy by się nie znaleźli, zawsze potrafią 
śmiać się ze swoich wad i wszelkich „izmów”. Obywatel Jan Bratek. Gdziekolwiek się nie pojawi, 
ściąga na siebie lawinę niespodziewanych zdarzeń. Niczym Forrest Gump, Bratek bierze udział 
w najważniejszych wydarzeniach swojej epoki. Ma wielkie szczęście, a może raczej… pecha, że 
zawsze znajduje się w miejscach, gdzie historia akurat zmienia swój bieg. Los miota nim zarówno 
w czasach komuny, jak i w nowoczesnej, demokratycznej Polsce doprowadzając do zabawnych 
wpadek.

Śmieć, premiera: 7.11.
przygodowy, thriller, Wielka Brytania 2014, reżyseria: Stephen Daldry, występują: Martin Sheen, 
Rooney Mara, Wagner Moura 
Trzech ubogich, brazylijskich chłopców dokonuje niezwykłego odkrycia na składowisku śmieci. 
Odkrycie ma bardzo poważne konsekwencje i chłopcy muszą ukrywać się przed brutalną policją.

Głupi i głupszy bardziej, premiera: 14.11.
komedia, USA 2014, reżyseria: Bobby Farrelly, Peter Farrelly, występują: Jim Carrey, Jeff Daniels, 
Laurie Holden
Najbardziej nierozgarnięty duet od czasów Flipa i Flapa ponownie w akcji. Choć minęło już trochę 
czasu od ich ostatniej przygody, nadal stanowią parę półgłówków pakujących się we wszystkie 
możliwe tarapaty. 20 lat temu Lloyd i Harry przemierzyli Stany Zjednoczone, by odnaleźć tajem-
niczą piękną nieznajomą, która pozostawiła w ich rękach walizkę pełną dolarów. Teraz ponownie 
wyruszają w podróż. Tym razem ich celem jest odnalezienie nieślubnej córki Harry’ego, od której 
mogliby pozyskać dla niego nerkę do przeszczepu.

Za jakie grzechy, dobry Boże? premiera: 14.11.
komedia, Francja 2014, reżyseria: Philippe de Chauveron, występują: Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan
Życie konserwatywnej pary zostaje wywrócone do góry nogami, gdy ich trzy córki poślubiają męż-
czyzn odmiennej religii i pochodzenia. Wkrótce ostatnia pociecha oświadcza, że wychodzi za ka-
tolika

Igrzyska Śmierci: Kosogłos. Część 1, premiera: 21.11.
akcja, si-fi, USA 2014, reżyseria: Francis Lawrence, występują: Jennifer Lawrence, Josh Hutcher-
son, Liam Hemsworth
Trzecia część „Igrzysk śmierci”, jednego z największych kinowych hitów ostatnich lat i nowej, 
wielkiej popkulturowej sagi. Katniss wraz z matką i siostrą mieszka w legendarnym, podziemnym 
dystrykcie trzynastym, który, wbrew kłamliwej propagandzie, przetrwał zemstę Kapitolu. Z nowymi 
przywódcami na czele, rebelianci przygotowują się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, 
mimo początkowych wahań, zgadza się wziąć udział w walce. Staje się symbolem oporu przeciw 
tyranii prezydenta Snowa.

Wielka Szóstka, premiera: 28.11.
przygodowy, familijny, animacja, si-fi USA 2014, reżyseria: Don Hall, Chris Williams

KINA
Najnowsza komedia twórców „Krainy lodu”, inspirowana komiksem Marvela o tym samym ty-
tule. Pełna humoru opowieść o niezwykłej przyjaźni pomiędzy młodym geniuszem Hiro a jego 
robotem o wielkiej posturze i wielkim sercu, Baymaxem.

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

Program na stronie www

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

Grand Budapest Hotel, 3.11. (poniedziałek), godz. 19.00
reż. Wes Anderson, Niemcy/ USA/ Wielka Brytania 2014
Niezwykłe przygody ekscentrycznego portiera ze słynnego europejskiego hotelu w burzliwym 
okresie międzywojennym, który uwikłany zostaje w aferę wokół kradzieży bezcennego rene-
sansowego obrazu i walkę o przejęcie ogromnej fortuny rodzinnej. Film nagrodzony Nagrodą 
specjalną Jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie 2014.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Mama, 4.11. (wtorek), godz. 19.00 reż. Xavier Dolan, Kanada 2014
Opowieść o mieszkającej w prowincji Quebec wdowie Diane (Anne Derval), która wychowuje 
samotnie swojego piętnastoletniego syna Steve’a (Antoine-Oliver Pillon). Chłopak jest bar-
dzo trudnym dzieckiem – spędził kilka lat w zakładach resocjalizacyjnych, cierpi na ADHD 
i nie potrafi kontrolować ataków przemocy. Pomocną dłoń do wyczerpanej psychicznie matki 
chłopca wyciąga nowa sąsiadka o imieniu Kyla (Suzanne Clement), która w znaczący sposób 
wpłynie na losy Diane i Steve’a. Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Furia, 17.11. (poniedziałek), godz. 19.00 
reż. David Ayer, Chiny/ USA/ Wielka Brytania 2014
Najnowsze dzieło autora Bogów ulicy tym razem rozgrywa się podczas drugiej wojny świato-
wej w kwietniu 1945 roku. Jest to historia pięcioosobowej załogi czołgu, pieszczotliwie nazy-
wanego Furią. Na ich czele stoi sierżant Wardaddy – w którego wcielił się Brad Pitt. Wojna ma 
się ku końcowi, wojska alianckie udają się na Berlin. Zadaniem amerykańskiej załogi czołgu 
jest specjalna i niebezpieczna misja, a dokładniej przerwanie linii frontu w północnych Niem-
czech. Sierżant Wardaddy ze swoimi kompanami musi stawić czoło wrogom w nierównej, 
brutalnej walce. Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

20 000 dni na Ziemi, 18.11. (wtorek), godz. 19.00 
reż. Jane Pollard, Iain Forsyth, Wielka Brytania 2014
Tytułowe 20 000 dni to czas, jaki spędził na świecie do momentu rozpoczęcia sesji nagra-
niowej swojej ostatniej płyty Push The Sky Away Nick Cave, australijski mistrz muzycznej 
melancholii. W ciągu tych dni działo się bardzo wiele. W filmie obserwujemy jeden dzień z ży-
cia muzyka – od przebudzenia po kończący go spacer na plaży. Pomiędzy nimi Nick spotyka 
się z psychoanalitykiem, któremu zwierza się z sekretów młodości, dokumentalistą, które-
mu opowiada fascynujące dzieje swej kariery, słynnymi artystami, z którymi w przeszłości 
współpracował – Blixą Bargeldem i Kylie Minogue, a także z rodziną i przyjaciółmi. Sam Cave 
przybiera rolę narratora tego niezwykłego dokumentu, który pozwala zrozumieć fenomen 
ostatniego wielkiego barda muzyki rockowej. Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Bogowie, 24.11. (poniedziałek), godz. 19:00 
reż. Łukasz Palkowski, Polska 2014
Opowieść o buntowniku, który rzucił wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. 
To film o pierwszym udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Zbigniewa 
Religę w Zabrzu. Dramat nieudanych operacji, walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje 
i bolesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam przeciwko swoim mentorom i rozpo-
czął rewolucję w polskiej medycynie. Bilety: 12 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby

Zaginiona dziewczyna, 25.11. (wtorek), godz. 19.00 
reż. David Fincher, USA 2014
Wizjonerski thriller w reżyserii mistrza gatunku Davida Finchera. Młoda kobieta znika bez śla-
du w przededniu piątej rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspiera-
ny przez swą siostrę postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę. 
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

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

„Barwy kosmosu” (dla młodych widzów)
Na co dzień jesteśmy otoczeni barwami. Gdy jednak zapada zmrok, świat zdaje się tracić swe 
kolory. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że kosmos jest bardziej kolorowy od Ziemi. Księżyc 
objawia się nam jako srebrny glob, Mars jest czerwoną planetą, gwiazdy wcale nie są białe, 
a dalekie mgławice to prawdziwe bogactwo barw. Najmniej w kosmosie spotkamy zieleni. Po-
dróż do egzotycznych światów barwnych planet, gwiazd i mgławic dla widzów w wieku 8-10 lat.

„Osiem planet?”
Najważniejsze informacje o planetach Układu Słonecznego, począwszy od Merkurego aż po ... 
No właśnie, Neptuna czy Plutona? Znak zapytania w tytule to nie przypadek. Zgodnie z decyzją 
Unii Astronomicznej z 2006 r. Pluton nie jest już dziewiątą planetą, a jedynie planetą karło-
watą. W seansie dowiemy się także, jak narodził się Układ Słoneczny i jak postrzegano jego 
wielkość w Starożytności oraz w czasach Kopernika.
Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż” i „Mój kumpel Niko”, a także „Makro-
kosmos”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Kopernika” oraz „Znaki na niebie”,

Godziny prezentacji:  od wtorku do piątku o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15;  
w soboty o godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00;  w niedziele o godz. 12.00, 14.00, 16.00.

Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 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. 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15;  w niedziele wejścia 
o godz. 11.15, 13.15, 15.15.

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

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i od-
powiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy spo-
sób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu 
następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. 
pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie 
wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i mi-
nerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak 
na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający 
wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywili-
zacji człowieka. 

Godziny wejść do sali Geodium:  od wtorku do piątku wejścia o godz. 10.00, 11.15, 12.30, 
13.45, 15.00;  w soboty wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  w niedziele 
o godz. 11.15, 13.00, 15.00.

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

8-11 listopada obowiązują inne godziny korzystania z atrakcji. Szczegóły na stronie www.pla-
netarium.torun.pl.
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KOORDYNATOR: URZĄD MIASTA TORUNIA
www.torun.pl

XX Toruński Festiwal Książki
23.11. (niedziela)
•  godz. 19.00 Miłka Malzahn – spotkanie autorskie, Dwór Artusa 
24.11 (poniedziałek) 
•  godz. 19.00 Katarzyna Bonda – spotkanie autorskie, Dwór Artusa 
25.11. (wtorek) 
•  godz. 17.00 Sekrety Etnografii - prezentacja serii wydawniczej „Etnografia ocalona”. Rozmowa 

z toruńskimi etnologami przeplatana czytaniem fragmentów książek przez aktorów Teatru Baj 
Pomorski, Muzeum Etnograficzne

•  godz. 18.00 Seryjni Poeci : Darek Foks, Marcin Sendecki - spotkanie z cyklu Literaci Po Godzi-
nach promujące najnowsze tomiki obu poetów, Centrum Sztuki Współczesnej

•  godz. 19.00 Janusz Rudnicki – spotkanie z Laureatem Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Ge-
tyngi im. S.B. Lindego w roku 2014, Dwór Artusa 

26.11. (środa) 
•  godz. 16.00 „My na Kremlu” - promocja książek prof. Wojciecha Polaka : „O Kreml i Smoleńsz-

czyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612” oraz „Trzy misje. Ro-
kowania dyplomatyczne pomiędzy Rzeczypospolitą a Moskwą w latach 1613-1615”. Projekcja 
filmu „ROK 1612” w reżyserii W.Chotinienki, Od Nowa

•  godz. 17.00 „Toruńskie lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej w fotografii ze zbiorów Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu ” – spotkanie z autorem katalogu Bogusławem Uziembło, Ratusz 
Staromiejski

•  godz. 18.00 Drugie Życie Książki – wernisaż wystawy „Salonik", któremu towarzyszyć będzie 
wykład Marii Szczodrowskiej na temat książki artystycznej, Dom Muz, ul. Poznańska 52

•  godz. 19.00 Wieczór autorski z Marcinem Jurzystą. Spotkanie promujące książkę poetycką 
„Abrakadabra”, Centrum Sztuki Współczesnej

27.11. (czwartek)
•  godz. 11.00 Drugie Życie Książki – warsztaty dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Obowią-

zują zapisy: 56 66-44-912, e-mail: dom muz_poznanska@wp.pl, Dom Muz ul. Poznańska 52
•  godz. 17.30 ScrapBOOK – książkowe notesy. Warsztaty: prowadzenie Magdalena Jankowska. 

Obowiązują zapisy pod numerem tel. 56 654-84-56, Dom Muz, ul. Okólna 169
•  godz. 18.00 „Odpowiedzialność reportera” – spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim, 

promocja najnowszej książki „Trębacz z Tembisy” Centrum Sztuki Współczesnej
•  godz. 19.00 Ignacy Karpowicz – spotkanie autorskie, Dwór Artusa
28.11. (piątek)
•  godz. 16.30 Mikołaj Wyrzykowski - spotkanie z kilkunastoletnim autorem książek i podróżni-

kiem, Muzeum Podróżników
•  godz. 17.30 Zaczarowany Cyrk Pana Teodora. Bajki terapeutyczne – Barbara Krzemińska, Fau-

stynka Krzemińska - spotkanie i zabawy plastyczne z dziećmi, Dom Muz ul. Podmurna 1/3 
•  godz. 18.00 Uczeń Czasu – wernisaż wystawy ekslibrisów Marka Głowackiego, zorganizowanej 

z okazji 35-lecia pracy twórczej artysty, Centrum Sztuki Współczesnej
•  godz. 19.00 Koncert Mirosława Czyżykiewicza na zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu 

„O Liść konwalii” im Zbigniewa Herberta, Dwór Artusa. Bilety: 30 zł ulgowe i 35zł normalne
29.11. (sobota)
•  godz. 11.00 Opowiesci i bajania do poduszki… nie do spania… - spotkanie z Karolem KRL Kali-

nowskim autorem komiksu „Łauma”, warsztaty dla dzieci, Dom Muz, ul. Poznańska 52
•  godz. 17.00 Mariusz Szczygieł – spotkanie autorskie, Ratusz Staromiejski
•  godz. 17.00 Krysztof Maria Szarszewski – wieczór poetycki, recytacja utworów : Dariusz Bere-

ski, Centrum Sztuki Współczesnej
30.11. (niedziela)
•  godz. 17.00 Tędy przeszła śmierć –promocja książki Bronisława Trońskiego. Spotkanie z Mar-

cinem Trońskim, Centrum Sztuki Współczesnej

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

VIII Koncert Towarzyski: Katarzyna Cąbrowska in memoriam
26.11. (środa), godz. 18.00
Wykonawcy: Toruński Kwartet Smyczkowy wskładzie: Mariola Majrowska – I skrzypce, Bernadet-
ta Chmielecka – II skrzypce, Krzysztof Blek – altówka, Beata Wiącek-Felczykowska - wiolonczela
Prowadzenie – Magdalena Cynk, Justyna Sawicka

IINNI ORGANIZATORZY



świata, szczególnie z Europy Wschodniej. Jonny Daniels był inicjatorem oraz organizatorem 
wyjątkowych obchodów 69. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynaro-
dowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Jonny Daniels urodził się w 1986 r. w Londynie, 
w tradycyjnej rodzinie żydowskiej, jako najstarszy z trójki rodzeństwa. W wieku 18 lat, po skoń-
czeniu liceum, przeprowadził się do Izraela, gdzie spędził rok studiując w Jesziwie (rodzaj wyż-
szej szkoły w Izraelu). W tym czasie działał również jako wolontariusz w „Zichron Menachem” 
(organizacji, która pomaga dzieciom cierpiącym na raka). Po roku zdecydował o zamieszkaniu 
w Izraelu na stałe i wstąpił do Sił Obronnych Izraela. Po ukończeniu studiów na kierunku nauk 
politycznych na Uniwersytecie Bar-Ilan został doradcą ds. wizerunku Zastępcy Przewodniczące-
go Knessetu. W kolejnych latach był doradcą Wiceministra Obrony Narodowej Izraela Dannego 
Danona oraz innych polityków w Izraelu, Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy.

JESTEM - STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM 
POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

Multiplikacja, 6.11. (czwartek), godz. 14.00, do 3.12.
Wystawa jest podsumowaniem projektów: „Klub Integracji Społecznej- warsztaty fotograficzne 
i filmowe” oraz „KIS- Alternatywne Centrum Kultury”. W ramach powyższych projektów prowa-
dzone były dwie grupy w okresie luty-październik 2014r. , które przygotowały odrębne pokazy 
zdjęć.
Pierwsza wizja „Drobne zdarzenia” została przygotowana przez grupę warsztatową prowadzo-
ną przez Natalię Miedziak. Zdjęcia są efektem zajęć o tematyce: Drzwi, Zoo, Poprzez światło, 
Symetria/Asymetria, Tryptyk w architekturze, Portret z kolorem, Prześwity. Zagadnienia te po-
szukują w zastanym i otaczającym świecie rzeczy, które są ciekawe, niezwykłe i ukryte poza 
poziomem naszych oczu. Druga pespektywa „Świat w odbiciach, my w kolorach” powstała pod 
przewodnictwem Mikołaja Kurasa. Grupa podsumowuje: „Ożywiamy kolorami szarą rzeczywi-
stość, zarówno przyrodę jak i ludzi. Fotografując wzajemnie nasze barwne oblicza nabieramy 
dystansu do samych siebie. Przełamujemy nasze bariery i schematy”. Uczestnicy warsztatów: 
Marek Szporka, Marcin Wardaliński, Dariusz Ruczyński, Justyna Went, Robert Galus, Katarzyna 
Wiszniewska, Janusz Danielewicz, Maria Leżańska, Przemysław Plitta, Piotr Hanczewski, Magda 
Urbanowska, Przemek Wierzbicki, Anna Czaplińska, Janusz Porowiński, Maria Milarska, Ewa 
Barszczewska, Krzysztof Sobociński, Paweł Święcicki, Agnieszka Afelt, Elżbieta Szklarska, Ma-
rzena Twardzik, Agata Krzyżanowska.
Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna. Wstęp wolny

JOANNA RUTECKA, tel. 690-558-347, www.torunzpasja.pl

III edycja Festiwalu Toruń z Pasją
15-16.11. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00
Podczas III edycji warsztatów będziemy gościć wiele ciekawych osób, pasjonatów i profesjo-
nalistów.
Wystąpią: Klaudia Tolman - ryślicielka, trenerka - z warsztatem ryślicielskim, Agnieszka Waż-
ny - coach, trenerka - z warsztatem „Bliżej siebie, bliżej FLOW”, Justyna Niebieszczańska PR 
manager, blogerka - warsztaty z ćwiczenia umiejętności pisarskich, Agnieszka Bochowicz - me-
diatorka, trenerka - warsztat o komunikacji z dziećmi językiem żyrafy, Joanna Poziemska - trener 
i coach - z warsztatem Laboratorium sukcesu, Monika Ciaiolo - fotografka - spotkanie z foto-
grafią dziecięcą, Joanna Ziółkowska - fotografka - jak stworzyć domowe studio fotograficzne, 
Katarzyna Schmitt- pasjonatka kuchni francuskiej i właścicielka Lawendowego Wzgórza - po-
prowadzi warsztaty kulinarne, Barbara i Faustyna Krzemińskie mama psychoterapeutka z córką 
- z warsztatem bajkoterapeutycznym dla dzieci, Angelika Jasiulewicz - pasjonatka zaangażowa-
na w wiele projektów kulturalno-edukacyjnych - warsztaty decoupage, Magdalena Jankowska 
pasjonatka scrapbookingu od 10 lat z warsztatem Scrapbookingu, Łukasz Laskowski - trener 
i coach - warsztat dla mężczyzn z pasją, Paweł Muzyczyszyn - trener i coach - warsztat motywa-
cyjny „Celnie w sukces!”, Tomasz Trawiński - trener - warsztat profile osobowości, Katarzyna 
Zielińska - pasjonatka jogi śmiechu - warsztat joga śmiechu, Marika Krajniewska - spotkanie 
z pisarką, scenarzystką i wydawcą, Małgorzata Sambor - Cao - autorka książki „Sapare Aude” 
- spotkania z autorką, Monika Dykowska - projektantka wnętrz - warsztaty dot. projektowa-
nia wnętrz, Agnieszka Siejka - podróżniczka, wykładowca akademicki - warsztaty polarnicze 
dla dzieci, Kasia Ogórek - autorka bloga Twoje DIY - warsztat tworzenia postarzanych ozdób, 
Agnieszka Ćwiklińska projektantka wnętrz i malarka - warsztaty malowania intuicyjnego, Artur 
Połeć - trener - Warsztat Asertywność w wersji XY, Mikołaj Wyrzykowski - licealista, podróżnik, 
autor książek - spotkanie z elementami warsztatu - Inspirująca codzienność, Magdalena Głodek 
i Agnieszka Karbowska- Dietetyczki i instruktorki fitness z pasji i wykształcenia warsztaty Fakty 
i mity dietetyczne, Evitalia Fitness - szkoła fitness i tańca prowadzona przez pasjonatki - popro-
wadzi zumbę i latino fitness
Warsztaty trwają od 45 minut do 3h są przeznaczone dla dorosłych, kilka warsztatów przezna-
czonych jest dla dzieci. Miejsce: ul. Bartkiewiczówny 93, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13, 
Toruń - Evitalia Fitness, Lawendowe Wzgórze w Wymysłowie

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne pragnie uczcić pamięć o Katarzynie Cąbrowskiej, toruńskiej 
skrzypaczce, znakomitym i oddanym pedagogu, członkini Toruńskiej Orkiestry Kameralnej i Cap-
pelli Bydgostiensis, człowieku o wielkim i wrażliwym sercu. Wykonawcą utworów z gatunku muzyki 
klasycznej i filmowej będzie Toruński Kwartet Smyczkowy, w którym grała Katarzyna Cąbrowska. 
Repertuar będzie lekki, prawie w całości powtórzony z 19 marca 2006 roku, kiedy to kwartet po raz 
ostatni zagrał z Katarzyną w Grudziądzu. Zabrzmią utwory, które Kasia uwielbiała grać z kwartetem: 
Humoreska A. Dworzaka, Tańce węgierskie J. Brahmsa, Cierpienia miłosne F. Kreislera, czy Moon 
River H. Manciniego. Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny

ARTUR JABŁOŃSKI, ŁUKASZ OZIMEK, MARTA ŁAWRYNKOWICZ, 
ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI, www.tedxtorun.com

TEDx Toruń: „People for people” („Ludzie dla ludzi”)
22.11. (sobota), godz. 13.00-20.00
TEDx to cykl globalnych konferencji organizowanych na licencji amerykańskiej konferencji z 25-let-
nią historią: TED. To całodniowe spotkania, w trakcie której najlepsi mówcy ze świata technologii, 
kultury, sztuki czy biznesu dzielą się swoimi osobistymi historiami, doświadczeniami, inspirują słu-
chaczy. TED i TEDx to globalne, niezwykle rozpoznawalne marki.
Większość konferencji TEDx ma motyw przewodni, który łączy wszystkie wystąpienia. Na wielu kon-
ferencjach TEDx mówi się przede wszystkim o doświadczeniach jednostki. Organizatorzy chcieliby 
skupić się na zbiorowości, na tym, co pojedynczy ludzie lub instytucje zrobili dla innych, ale i na tym, 
co społeczności zrobiły dla indywidualnych osób. Te kwestie przedstawią świetni prelegenci, m.in: 
Julia Izmałkowa, która zrewolucjonizowała badania etnograficzne, Marcin Galicki, którego portal 
pozwala ludziom zbierać pieniądze na realizowanie swoich projektów – w tym artystycznych. Rafał 
Moczkodan, który opowie o kreatywności i jak szkoła może się zmienić, by uczyć bycia kreatyw-
nym, Agnieszka Kaluga opowie o życiu wolontariusza hospicjum, Paulina Braun o swoim projekcie 
dancingu międzypokoleniowego, gdzie integruje starsze osoby z domów starców z… warszawskimi 
klubowiczami, zabierając ich na dyskoteki. Miejsce: Dwór Artusa
Wstęp płatny, konieczna rejestracja na stronie www

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

IV Festiwal Cichej Muzyki: Bach. Chorały. Improwizacje
16.11. (niedziela), godz. 17.00
Projekt powstał z fascynacji obydwu muzyków, Aleksandra Dębicza (fortepian) i Marcina Zdunika 
(wiolonczela), muzyką Johanna Sebastiana Bacha. Punktem wyjścia stał się sam proces preludiowa-
nia, który dla osiemnastowiecznych niemieckich organistów-kompozytorów był zarówno sposobem 
na uświetnienie nabożeństw i uroczystości, jak i drogą nieustannych poszukiwań artystycznych. Pro-
jekt Zdunika i Dębicza jest współczesną kontynuacją tego procesu twórczego.
Wybrane preludia chorałowe Johanna Sebastiana Bacha zostały przez wykonawców zaaranżowane 
na wiolonczelę i fortepian. Funkcję refrenu pełnić będzie improwizowana tkanka muzyczna, dalsze 
preludiowanie na temat bachowskich miniatur. Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Sala Mieszczańska 
Ratusza Staromiejskiego. Wstęp wolny

TORUŃSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

Spotkanie z muzealniczką Bożeną Steinborn, 10.11. (poniedziałek)
Wnuczka Ottona Steinborna, pierwszego komisarycznego prezydenta Torunia po wyzwoleniu miasta 
w 1920 r., podzieli się wspomnieniami i wiadomościami o swoich dziadkach, związkach z Toruniem, 
fascynujących odkryciach, pracy w muzeum oraz problemach współczesnego muzealnictwa. Prowa-
dzenie: Sławomir Majoch. Dr Bożena Steinborn - historyczka sztuki i muzealniczka; od 1964 r. ku-
stosz, a od 1979 wicedyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, od 1983 pracowała w Warszawie 
– w Zamku Królewskim, następnie jako wicedyrektor Muzeum Narodowego. Jest autorką prac z za-
kresu nowożytnego malarstwa europejskiego, monografii artystów (Daniel Schultz, Michael Leopold 
Willmann) i pojedynczych dzieł m.in. Cranachów, katalogów zabytków oraz katalogów krytycznych 
malarstwa niderlandzkiego i krajów romańskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Opu-
blikowała kilkanaście tekstów dotyczących problematyki muzealniczej i prac popularyzatorskich m.in. 
Zabytek w domu: poradnik. Miejsce: Centrum Dialogu Społecznego, ul. Łazienna 22. Wstęp wolny

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

Jonny Daniels „Od Polin do Polonii”, 6.11. (czwartek)
Wykład na konferencji dla nauczycieli. Jonny Daniels jest Prezesem i założycielem Fundacji „From 
the Depths”, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości między Polakami i Żydami. Funda-
cja współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego 

KLUB SENIORA „ZACISZE”, ul. Bema 38a, tel. 698-194-471
Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”.

Świątynie wielkich religii świata, 13.11. (czwartek), godz. 16.00
Przeźrocza obiektów i celebracji wyznaniowych hinduizmu, islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu 
i judaizmu. Spotkanie z prof. Zdzisławem Preisnerem, geografem, podróżnikiem, fotografem, 
członkiem rzeczywistym Królewskiego Towarzystwa Geografów.

Uzależnienia. Jak się z nich wydostać, 20.11. (czwartek), godz. 16.00
Na spotkaniu ze specjalistą od uzależnień porozmawiamy o terapii w sytuacjach nadmiernego 
zażywania leków, suplementów diety, zakupów ponad miarę, przesadnie długich rozmów telefo-
nicznych, korzystania z komputera i oglądania telewizji.

Spotkanie biesiadne, 27.11. (czwartek), godz. 16.00
W programie wróżby andrzejkowe, dowcipy, śpiewy i taniec. Poczęstunek we własnym zakresie. 
Wstęp dla członków klubu.
 

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184 

Spotkanie z tangiem 
22.11 (sobota) 
•  godz. 11.00-12.00 Lekcja otwarta tanga. Spotkanie z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, 

których tango już zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich 
pierwsze spotkanie. Troszkę o historii, ale przede wszystkim o ideach a nie o krokach, o radości 
i zdrowotnych walorach tańca. Brak partnera nie jest przeszkodą. Lekcję poprowadzi toruński 
tanguero Osito Marino wraz z partnerką. Wstęp wolny, konieczna rejestracja poprzez stronę 
www.cotango.pl

•  godz. 12.30-14.00 Na tych, którzy po lekcji otwartej uznają, że tango jest dla nich, czeka pierw-
sza lekcja, a na niej podstawy emisji ruchu, świadomości ciała, równowagi, kontaktu z partne-
rem i to, czym jest objęcie. Także na tych zajęciach nie jest wymagany partner. Wstęp: 20 zł

•  godz. 21.00-01.00 Milonga tanga. Wstęp: 15 zł
Warsztaty tanga
23.11 (niedziela)
•  godz. 11.00-12.30 technika dla pań i panów, technika w parze (zajęcia open)
•  godz. 13.00-14.30 muzykalność – różnice pomiędzy tango de salon, tango-walc i milongą (za-

jęcia open)
Warsztaty poprowadzą Justyna Jędrzejewska i Andrzej Bernaś. Jest to para młodych, dynamicz-
nych, o ugruntowanej pozycji nauczycieli, na co dzień prowadzących regularne zajęcia tanga 
w Warszawie. Justyna i Andrzej dają pokazy, organizują milongi a także często występują, jako 
DJ, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Wstęp: tylko pakiet na dwie lekcje: 60 zł za osobę
Miejsce: Galeria i Kawiarnia Wejściówka, pl. Teatralny 1

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. 

Warsztaty Legendy w akcji!
10.11.- 5.01.2015, każdy poniedziałek, godz. 16.00-17.30
Zapraszamy wszystkich torunian zainteresowanych filmowaniem do wzięcia udziału w warszta-
tach, dzięki którym sami stworzą animację poklatkową. Scenariusz zajęć zakłada utworzenie sta-
łej grupy warsztatowej, która zrealizuje film krótkometrażowy oparty na toruńskich legendach. 
Warsztaty będą prowadzone przez filmoznawcę Piotra Buratyńskiego. Warsztaty przeznaczone 
są dla dzieci od 7 lat. Koszt całych warsztatów: 120 zł. Rezerwacji zajęć należy dokonać do 9.11., 
tel. 56 621-07-14 lub pod adresem: biuro@domlegend.pl

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

Salonik Artystyczny Fortu IV
•  9.11. (niedziela), godz. 17.00 Spektakl „W starym kinie... czyli zwierzenia Dublera”
Wszystko to, co wiąże się z muzyką, kabaretem i filmem, co ma związek z dobrym smakiem, 
wyczuciem – to wszystko znajduje się w tym programie. Jeden dubler i kilkanaście największych, 
dobrze znanych postaci ze światowego kina, m.in.: Marlena Dietrich, Pola Negri, Marylin Mon-
roe, Humphrey Bogart, Charlie Chaplin. Poważne postaci w niepoważnych sytuacjach, wszystko 
z przymrużeniem oka. Występują: Dubler – Krzysztof Rogacewicz (kabaret PAKA) i Taper – Paweł 
Sikora. „Śpiewanie na deskach teatralnych starych szlagierów filmowych nie jest pomysłem 
ani nowym, ani odkrywczym. Jednak tym razem mamy do czynienia z niezwykle zabawnym po-
mysłem inscenizacyjnym, dzięki któremu ten stary chwyt nabiera nowego i jakże dowcipnego 
wymiaru. Bohaterem spektaklu jest Dubler, który nie ma żadnych kompleksów i podejmuje się 
niezwykle karkołomnych zadań. Dzięki niemu na scenie możemy zobaczyć nie tylko najsłynniej-
szego amanta kina niemego Rudolpha Valentino, tancerza wszechczasów Freda Astaira czy no-
stalgicznego Hamphreya Bogarta. Spektakl rozpoczyna gwiazda największej wielkości Marlena 
Dietrich a kończy uosobienie seksu Marylin Monroe.”
•  23.11. (niedziela) Recital Piosenki Francuskiej z okazji Święta Wina Beaujolais Nouveau
W programie: wieczór piosenki francuskiej, podczas którego odbędzie się degustacja wina Be-
aujolais. Dodatkowe atrakcje to prezentacja o tradycji i kulturze picia wina i turniej francuskiej 
gry pétanque.
Recital w wykonaniu Joanny Czajkowskiej-Zoń (śpiew) i Igora Nowickiego (piano). Toruńska woka-
listka jest laureatką wielu festiwali, m.in 40. Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych 
w Zamościu. Tego wieczoru w wykonaniu duetu usłyszymy przeboje m.in. Edith Piaf, Jacquesa 
Brela, Charlesa Aznavoura w języku oryginalnym oraz w wybitnych tłumaczeniach polskich po-
etów. W repertuarze także nowsze piosenki francuskie w wyjątkowych, jazzujących aranżacjach.

Pozostałe atrakcje:
•  11.11. (wtorek), godz. 15.00 Biesiada z Gęsiną na św. Marcina
Podczas imprezy serwowane będą potrawy z gęsiny, odbędą się warsztaty artystyczne i lekcja 
gotowania na żywo. A wszystko to przy dźwiękach muzyki ludowej. Menu obejmuje: zupę, drugie 
danie, zakąski, dwie lampki wina i stół kawowy. Bilety: 80 zł. 
•  28.11., godz. 20.00-2.00 Andrzejki w Forcie IV 
Andrzejkowa noc w Forcie IV upłynie pod znakiem wróżb i czarów oraz pysznego jedzenia i dobrej 
zabawy. Bilety: 65 zł.
Szczegółowe informacje i rezerwacja: 56- 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

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

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

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



2.11. (niedziela)
  godz. 18.00  Zaduszki Jazzowe,  Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Renata Przemyk,  Dwór Artusa

3.11. (poniedziałek)
  godz. 17.00  Spotkanie z Katarzyną Kluczwajd - Toruń SPACErkiem,  Hotel Mercure
  godz. 21.00  9. Festiwal Filmów i Form Jednominutowych,  Od Nowa
   Kiermasz tytułów wycofanych z księgozbioru, do 8.11.,  Filia nr 16 Książnicy Koperni-
kańskiej, ul. Konstytucji 3 Maja

4.11. (wtorek)
  godz. 19.00  Cały ten Blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego,  Dwór Artusa
   Anna Barbarowicz - Minerały czy malarstwo?, 28.11.,  Filia nr 1 Książnicy, ul. Jęczmienna

5.11. (środa)
  godz. 19.00  Malarstwo Gintarasa Palemonasa Janonisa, do 3.12.,  Od Nowa
  godz. 19.30  Soul Behind 4,  Lizard King
  godz. 20.00  Jazz Club: 3_o,  Od Nowa 
   Koncert: Sworn Enemy (USA), Good Old Days, Old Fashioned,  Klub Dwa Światy

6.11. (czwartek)
  godz. 12.00  Iława - wiatr w żagle - wernisaż, do 30.11.,  Dwór Artusa
  godz. 14.00  Multiplikacja - wystawa, do 3.12.,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie po wystawach,  CSW
  godz. 23.00  Otrzęsiny Wydziału Prawa i Admistracji – koncert Habakuka,  Od Nowa
   Jonny Daniels „Od Polin do Polonii”,  Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej
   Luxtorpeda official, Pięć Dwa,  Lizard King
   Odwilż w NRD: Spirit vs Minetaur,  Klub NRD
   Toruńska Grupa Improwizacyjna Teraz,  Klub Dwa Światy

7.11. (piątek)
  godz. 11.00  Otwarcie pracowni „przeBUDOWA” i wystawy „Wmiksuj się!”,  Młyn Wiedzy
  godz. 12.00  Zwyczaje i obrzędy w tradycji polskiej, do 23.11.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Święto Reformacji,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Michał Träger - Kolekcja (malarstwo), do 5.12.,  Dom Muz
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Artur Rojek,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Strachy Na Lachy, suport: Kumka Olik,  Od Nowa
  godz. 20.00-23.00  Nocne zwiedzanie,  Młyn Wiedzy
   Bob One i Bat Tajpan,  Klub NRD
   Koncert: The Sensitives (SWE), Muppet Boys, Granda,  Klub Dwa Światy

8.11. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 12.00  Filozofowanie z dziećmi,  CSW
  godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas - koncerty dla dzieci,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert Edyty Bartosiewicz,  Aula UMK
  godz. 19.30  Trzynasta w Samo Południe,  Od Nowa

9.11. (niedziela)
  godz. 16.00  Dziewczyna z Szafy - projekcja filmu,  Dwór Artusa
  godz. 16.00  Spotkanie z Pazurzakiem,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 17.00  W starym kinie... czyli zwierzenia Dublera,  Fort IV

  godz. 17.00  Miłość po włosku - spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar
  godz. 18.00  Wojciech Mecwaldowski - spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Anna Sroka-Hryń i Włodzimierz Nahorny,  Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Fisz Emade Tworzywo,  Od Nowa 
   Closterkeller,  Lizard King

10.11. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Kabaret Limo – The Best Of – pożegnalna trasa,  Aula UMK
   Prace członków Klubu Supełek, do 28.11.,  Filia nr 14 Książnicy Koperni-
kańskiej, ul. Łyskowskiego 
   Spotkanie z Bożeną Steinborn, Centrum Dialogu Społecznego
   Festiwal,  HRP Pamela 

11.11. (wtorek)
  godz. 19.00  Stanisława Celińska - recital,  Dwór Artusa

12.11. (środa)
  godz. 19.00  Łukasz Szkodowski o podróży do Meksyku,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Forte Artus Festival: Red Box,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Jazz Club: Joanna Kucharczyk  Quartet, Od Nowa

13.11. (czwartek)
  godz. 12.00  Rzeczpospolita ubezpieczonych. 80 lat ZUS, do 19.11., 
 Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 16.00  Świątynie wielkich religii świata,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Tomasz Grabiec - Ustka i okolice, do 28.11.,  Dom Muz
  godz. 19.00  SIM Toruń: Marka Polski,  CSW
   Eldo,  Lizard King
   Koncert: Żywiołak,  Klub Dwa Światy

14.11. (piątek)
  godz. 17.00  Hafciarstwo na Dalekim Wschodzie, do 22.03.2015 r., 
 Kamienica pod Gwiazdą

  godz. 18.00  Maciej Olekszy, Katarzyna Tretyn-Zečević, do 7.12. ,  Wozownia
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Edyta Geppert - recital,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Piotr Bukartyk z zespołem,  Od Nowa 
  godz. 20.00  Casting ostatniej szansy,  Kawiarnia Wejściówka
   Propozycje dla Torunia 2014. Wystawa poplenerowa, do 30.11.,  CSW

15.11. (sobota)
  godz. 8.30  Turniej Gier Strategicznych, także 16.11. godz. 9.30,  MDK
  godz. 10.00-18.00  Festiwal Toruń z Pasją, do 16.11.,  ul. Bartkiewiczówny 93
  godz. 11.00  Podróże małe i duże,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Otwarte spotkanie Koła Krytyków Artystycznych,  CSW
  godz. 16.00  Mecenas i artyści - wernisaż,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Podróże bez barier: Piotr Pogon,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki: J. Jakowicz,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert zespołu Cisza Jak Ta,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  „Między nami” - premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Roman Kołakowski – recital,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  18. Urodziny Radia Sfera – koncert zespołu Zacier,  Od Nowa
  godz. 20.20  Dyplom Magdaleny Mitek i Katarzyny Jagodzińskiej,  
do 30.11.,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
   Hypodermic b-day Party (rave / old-skool / dnb),  Klub Dwa Światy

16.11. (niedziela)
  godz. 16.16  Podwieczorek autorski,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 17.00  Bach. Chorały. Improwizacje,  Ratusz Staromiejski

DZIEŃ PO DNIU 11LISTOPAD 2014   godz. 18.00  Forte Artus Festival: Paweł Huelle - spotkanie,  Dwór Artusa
   Lilly Hates Roses,  Lizard King

17.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Pasja czyni wolnym - prelekcja Kazimierza Musiałowskiego,  Ośro-
dek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Czytanie dramatu,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

18.11. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień Na Plus: „ Filozofia Sztuki”,  CSW
  godz. 15.30-17.00  spotkanie z członkami Klubu Supełek, kiermasz wyrobów, 
 Filia nr 14 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Łyskowskiego
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Nic nie jest czarno – białe,  Od Nowa

19.11. (środa)
  godz. 18.30  Świat i okolice – Tomek na czerwonej wyspie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Fotografie Michała Kłosowskiego, do 11.12.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Jazz Club: Marek Malinowski Quartet,  Od Nowa 
   Odwilż w NRD: Cinemon Tour’14,  Klub NRD

20.11. (czwartek)
  godz. 11.00  Wernisaż konkursu plastycznego „Inspirowane poezją”,  MDK
  godz. 18.00  Magda Kochanowska - Zawód projektant,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Zbigniew Przybysz  - fotografia, do 20.12.,  Galeria Omega
  godz. 19.00  XXV Toruń Blues Meeting, także 22.11.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Koncertowa Fala,  Od Nowa
   Czesław Śpiewa,  Lizard King
   RapToPoezja,  Klub Dwa Światy

21.11. (piątek)
  godz. 9.00  VIII Jesienny przegląd piosenki,  MDK
  godz. 17.00  Grzybobranie - wystawa,  Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
  godz. 18.00  Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora,  do 23.11.,  Baj Pomorski
  godz. 19.00  Karol Radziszewski - The Prince and Queens, do 25.01.,  CSW
  godz. 19.00  Broadway, Hollywood – koncert TOS,  Dwór Artusa

22.11. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Spotkanie z tangiem, także 23.11.,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 13.00-20.00  TEDx Toruń,  Dwór Artusa
   Audiobar Showcase,  Klub NRD
   Romantycy Lekkich Obyczajów, Administratorr Electro,  Klub Dwa Światy

23.11. (niedziela)
  godz. 17.00  Gra warta piernika,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Spotkanie z Miłką Malzahn,  Dwór Artusa
   Salonik Artystyczny: Recital Piosenki Francuskiej,  Fort IV
   Odwilż w NRD: Kari Amirian,  Klub NRD
   Stand-up Toruń i goście,  Klub Dwa Światy

24.11. (poniedziałek)
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Grzegorz Stiasny,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Spotkanie z Katarzyną Bondą,  Dwór Artusa

25.11. (wtorek)
  godz. 12.00  Święta Katarzyna skrzypki pogubiła,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Festiwal Książki: Sekrety Etnografii,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Festiwal Książki: Seryjni Poeci: Darek Foks, Marcin Sendecki,  CSW
  godz. 19.00 F estiwal Książki: Spotkanie z Januszem Rudnickim,  Dwór Artusa

26.11. (środa)
  godz. 16.00  Andrzejki, Dom Muz,  ul. Okólna
  godz. 16.00  Festiwal Książki: „My na Kremlu”,  Od Nowa
  godz. 17.00  Festiwal Książki: „Toruńskie lotnictwo wojskowe II Rzeczypospoli-
tej w fotografii ”,  Dom Muz, ul. Poznańska 52
  godz. 18.00  Koncert Katarzyna Cąbrowska in memoriam,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert zespołu Impro Classic,  Dom Muz, ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Spotkanie z Marcinem Jurzystą,  CSW
  godz. 19.00  Beata Young o podróży do Londynu,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Jazz Club: Maciek Wojcieszuk Quintet, Od Nowa 
  godz. 20.00  Transmisja poetycka, Kawiarnia Wejściówka
   Decapitated, Thy Disease, Materia, The Sixpounder,  Lizard King

27.11. (czwartek)
  godz. 18.00  Festiwal Książki: spotkanie z Wojciechem Jagielskim,  CSW
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Spotkanie z Ignacym Karpowiczem,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Power Of Trinity,  Od Nowa
  godz. 19.00  Cotton Club The Show,  Aula UMK
   Julia Marcell,  Lizard King
   Odwilż w NRD: Tides From Nebula,  Klub NRD

28.11. (piątek)
  godz. 16.30  Festiwal Książki: Mikołaj Wyrzykowski,  Muzeum Podróżników
  godz. 17.00  Wojciech Jakubowski – wystawa, do 29.03.,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30  Festiwal Książki: Zaczarowany Cyrk Pana Teodora,  Dom Muz ul. 
Podmurna 

  godz. 18.00  Koncert „Piosenki z bajek i filmów”,  MDK 
  godz. 18.00  Kabaret Sanatorium,  Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
  godz. 18.00  Festiwal Książki: ekslibrisy Marka Głowackiego,  CSW
  godz. 18.00  Ogrody Anny - wystawa,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 19.00  Mirosław Czyżykiewicz,  Dwór Artusa
  godz. 20.00-2.00  Andrzejki,  Fort IV
  godz. 20.00  Rebeka: Breath Tour 2014,  Od Nowa
   Re/Animacja with Hali (Berlin),  Klub NRD
   Koncert: Mama Selita + Bandoo Project,  Klub Dwa Światy

29.11. (sobota)
  godz. 11.00  Festiwal Książki: Karol KRL Kalinowski,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Festiwal Książki: Mariusz Szczygieł,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Festiwal Książki: Krzysztofa Maria Szarszewski,  CSW
  godz. 19.00  Andrzejki w rytmie samby,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Światowy Dzień Walki z AIDS – Skubas,  Od Nowa

30.11. (niedziela)
  godz. 17.00  M. Palmeri - Magnificat - Chór Astrolabium,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Pieśni i dumki ukraińskie,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.00  Glenn Miller Orchestra,  Aula UMK
  godz. 20.00  Toruńska Grupa Improwizacyjna Teraz,  Od Nowa
   Voo Voo,  Lizard King
   Odwilż w NRD: Thaw, Outre, Entropia,  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. 56 611-87-67

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


