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

Dzień Kobiet w Artusie - Ciechowski Klasycznie
8.03. (niedziela), godz. 18.00, Sala Wielka
Piosenki Grzegorza Ciechowskiego w klasycznych, akustycznych aranżacjach na wiolonczelę 
i fortepian. Wszystko w magicznym wykonaniu Dobrawy Czocher i Hanny Raniszewskiej. Specjalnie  
na Dzień Kobiet. Nie tylko dla Pań! Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy

Człowiek a technika - wystawa malarstwa Włodzimierza Machnickiego
10.03. (wtorek), godz. 18.30, Galeria Artus
Technika w dzisiejszych czasach determinuje naszą codzienność. Człowiek staje się jej niewolni-
kiem, będąc od niej zależny. Wystawa malarstwa Włodzimierza Machnickiego, absolwenta toruń-
skiego Wydziału Sztuk Pięknych, zgłębia ten problem w artystyczny sposób eksplorując owo uza-
leżnienie. Wystawa czynna od 10 marca do 6 kwietnia, od poniedziałku do piątku w godzinach  
9:00 - 18:00 oraz podczas imprez. Wstęp wolny

Świat i okolice: Rowerem przez afgański i tadżycki Pamir
11.03. (środa), godz. 18.30, Sala Wielka
Dwójka Polaków. Dwa rowery. Dwie pory roku - zima i lato. Dwie przygody w dwóch częściach Pamiru 
- tadżyckiej i afgańskiej. Tak w skrócie można podsumować 3 tys. kilometrów, które pokonali po gór-
skich drogach i bezdrożach. O wszystkich ciekawostkach i niepokojach wyprawy, Alicja Rapsiewicz  
i Andrzej Budnik opowiedzą podczas okraszonego multimediami spotkania.
Bilety: 2 zł (uczniowie, studenci, emeryci: wstęp wolny)

Dzień św. Patryka - Usłyszeć Taniec
14.03. (sobota), godz. 19.00, Sala Wielka
Koncerty w Dniu Świętego Patryka, to już niejako tradycja Centrum Kultury Dwór Artusa. W tym roku 
po raz kolejny Sala Wielka zamieni się w irlandzki pub. Nie tylko za sprawą zielonych trunków, ale 
również dzięki niezwykłemu projektowi Usłyszeć Taniec. Artyści w rytm tradycyjnych celtyckich 
brzmień zaprezentują popis m.in. Irish Step Dance. Jak co roku będzie wyjątkowo, także dzięki grati-
sowemu trunkowi dołączonemu do biletu.
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy (do każdego biletu – kufel piwa gratis)

Uniatowski – solo, 17.03. (wtorek), godz. 19.00, Sala Wielka 
Sławek Uniatowski to urodzony w Toruniu wokalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumenta-
lista. Po długim czasie artysta powraca do swojego rodzinnego miasta, aby dać magiczny, solowy 
koncert. Obdarzony niezwykłym, ciepłym głosem laureat drugiego miejsca telewizyjnego „Idola”, 
wystąpi przy akompaniamencie fortepianu prezentując nie tylko swoje dotychczasowe utwory,  
ale także kompozycje zupełnie nowe, których toruńska publiczność jeszcze nie słyszała. Bilety: 40 zł

Witek Łukaszewski - Grand Piano
21.03. (sobota), godz. 19.00, Sala Wielka
Pierwszy Dzień Wiosny w Dworze Artusa, czyli wyjątkowo przyjemna dla zmysłów i wyobraźni mie-
szanina poetyckiego flamenco z rockowymi brzmieniami w wykonaniu Witka Łukaszewskiego i Grand 
Piano. Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Filmowe poniedziałki, 23.03. (poniedziałek), godz. 18.00, Artus Cinema
Dwór Artusa rozpoczyna nowy cykl pokazów filmowych. Raz w miesiącu na wszystkich widzów cze-
kać będzie filmowa niespodzianka. Specjalnie dla kinomanów wybierać będziemy filmy, które jeśli 
są już klasykami, to wcale się nie zestarzały, a jeśli są nowościami to wciąż chce się je oglądać. 
Każda projekcja poprzedzona będzie krótkim filmoznawczym komentarzem, w którym zawarte zo-
staną ciekawostki i anegdoty przybliżające film. Cykl zainauguruje pewien klasyczny dreszczowiec. 
Choć od jego nakręcenia minęło już ponad pół wieku to film wciąż ogląda się z wypiekami na twarzy.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

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

DWÓR ARTUSA

Repertuar
Czwartek z filozofią: Eutanazja. Spór z perspektywy bioetycznej
26.03. (czwartek), godz. 18.30, Sala Mała 
Czwartkowe filozoficzne dyskusje, tym razem, zatoczą kręgi wokół eutanazji i bioetyczne-
go spojrzenia na ów problem. Wszelkie wątpliwości postara się rozwiać dr Marcin Leźnicki  
z toruńskiego UMK. Wstęp wolny

Jazz w Artusie: Grzech Piotrowski One World
27.03. (piątek), godz. 19.00
Po premierach dwóch płyt World Orchestry artysta wybrał się w podróż po świecie w poszuki-
waniu muzycznych inspiracji. Efektem jest nowy album One World będący niezwykłym połą-
czeniem muzyki świata z jazzem z najwyższej półki. Materiał z tejże płyty artysta zaprezentuje 
w Dworze Artusa. Towarzyszyć mu będą Sebastian Wypych (kontrabas) oraz Grzegorz Lulek 
„Ghostman” - wokalista i saksofonista tworzący muzykę na żywo przy pomocy loopera i efek-
tów gitarowych. Już teraz warto przygotować się na niebywałe wydarzenie etnojazzowe. Mini-
malistyczny, solowy saksofon i muzyka z wnętrza duszy. Po prostu One World.
Bilety: 35 zł,  30 zł ulgowy

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

Z batutą i MoCartem, 7.03. (sobota), godz. 18.00
Wystąpią: Maciej Niesiołowski (dyrygent), Grupa MoCarta i Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. Bilety 70/50 zł

Symfoniczna pocztówka z Paryża: Ravel, Bizet, Saint Saens
13.03. (piątek), godz. 19.00
Artur Jaroń (fortepian), Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna
W programie: M. Ravel - Pavana na śmierć Infantki, C. Saint-Saens - II Koncert fortepiano-
wy g-moll, Op. 22, Bizet - Suita Arlezjanka I i II. Bilety: 30/20 zł

Pierwszy dzień wiosny: 150. rocznica urodzin J. Sibeliusa
20.03. (piątek), godz. 19.00
Anna Malesza (skrzypce) - Laureatka I nagrody III Międzynarodowego Konkursu Skrzypco-
wego - Toruń 2013, Zygmunt Rychert (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: J. SIibelius - Pieśń Wiosenna op. 16, J. SIibelius - Koncert skrzypcowy,  
J. SIibelius - II Symfonia D-dur op.43. Bilety: 30/20 zł

Młodzi wirtuozi z TOS, 28.03. (sobota), godz. 18.00
Andżelika  Gmińska, Sylwia Salamońska, Daria  Barszczyk (śpiew), Aleksandra  Perfikow-
ska, Klaudia  Marzec (wiolonczela), Paulina  Burczyńska (skrzypce), Natalia  Kujawska (flet), 
Karol  Lisiński (saksofon), Rafał Kłoczko (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
W programie: J. Offenbach, G. Bizet, F. Lehar, Fr. Schubert, G. Faure, J. Haydn, P. Sarasate,  
V. Blodek, A. Głazunow. Miejsce: Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych

Czas Dla Nas – koncerty rodzinne
28.03. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
„Walc czekolady z migdałem” czyli spotkanie z kuchenną muzyką
Czasem o muzyce można powiedzieć, że jest wysmakowana. Czasem tez muzyka jest 
świetną przyprawą do uczty. Czasem sama muzyka opowiada o smacznych potrawach.   
O różnych smakach muzycznych opowiedzą muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.  
Zabrzmi tytułowy „Walc czekolady z migdałem” - kompozycja Eryka Satie, kantata „O ka-
wie” J. S. Bacha, „Bułka z masłem” Mozarta  oraz inne „kuchenne” utwory. Smacznego!
Bilety: dziecko 10 zł, dorosły 20 zł

TOS

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

Antropologia geometrii, do 8.03.
Wystawa studentów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Komunikacji  
Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wystaw się w CSW, do 8.03.
Wystawa najlepszych fotografii spośród nadesłanych w ramach konkursu.

Krzysztof Gierałtowski – Ring, 6.03.–19.04.
Obszerna, składająca się z ok. 100 fotografii, prezentacja zdjęć prasowych wybitnego fotogra-
fa portretcisty, Krzysztofa Gierałtowskiego. Równolegle do wykonywania swoich artystycznych 
portretów inteligencji polskiej, Krzysztof Gierałtowski w latach 70. intensywnie współpracował 
z prasą, w tym m.in. z kultowym miesięcznikiem „Ty i Ja”, wykonując zdjęcia do wywiadów, 
z dwutygodnikiem „Nowe Książki”, dla którego przygotowywał projekty okładek, z tygodnikiem 
„Razem”, tygodnikiem „itd”. Z tego okresu pochodzą czarno-białe fotografie urzędników pań-
stwowych i partyjnych średniego szczebla, kadry zarządzającej, naukowców, a także inteligen-
tów, ludzi kultury, a nawet opozycji. Wystawa w CSW Znaki Czasu wydobywa ten mniej znany, 
a niezwykle interesujący z perspektywy historycznej aspekt twórczości Gierałtowskiego.

Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa
20.03. (piątek), godz. 19.00, do 15.09.
Przegląd siedmiu dekad działalności legendarnego artysty i aktywisty. Prace odzwierciedlają 
jego całkowite zaangażowanie w lewicową politykę i ekologię, a także reprezentują kreatywne 
i destrukcyjne siły oddziaływania zindustrializowanych społeczeństw XX i XXI wieku. Jest to naj-
większa dotychczasowa prezentacja twórczości Metzgera nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Gustav Metzger poprzez swoje pochodzenie związany jest z Polską, chociaż przez całe swoje 
życie nie przynależał oficjalnie do żadnego państwa. Urodził się w 1926 roku w Norymberdze 
w rodzinie polsko-żydowskiej, a następnie, w roku 1939, był ewakuowany do Londynu dzięki 
pomocy Refugee Children’s Movement, podczas gdy większość jego bliskich padła ofiarą Holo-
caustu. Świadomość bycia pozbawionym rodziny, domu i kraju ojczystego sprawiła, że Metzger 
stał się artystą takim, jakiego znamy dzisiaj: zaangażowanym, radykalnym i bezkompromiso-
wym w kwestii etyki w sztuce. Od początku będąc pod wpływem skrajnie lewicowych poglądów, 
jak również intelektualnych i artystycznych ruchów awangardowych początku XX wieku, stał się 
prekursorem i pionierem działań skierowanych przeciwko przemocy politycznej, destruktywnej 
sile kapitalistycznej chciwości, komercjalizacji sztuki. Począwszy od lat 40. ubiegłego wieku aż 
do chwili obecnej tworzy prace i inicjuje artystyczne przewroty, dążąc do zwiększenia moralnej 
odpowiedzialności artystów, a zarazem walcząc przeciwko politycznej amnezji i utracie histo-
rycznej pamięci. Obecnie wypowiada się na temat dramatycznych zagrożeń związanych z wymie-
raniem gatunków oraz procesów zubożenia różnorodności kulturowej naszego świata.
Wszystkie aspekty twórczości Metzgera nie tylko zostaną zaprezentowane w ramach wystaw 
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz w Kunstnernes Hus i Kunsthall Oslo w Norwe-
gii, ale także będą tematem dyskusji podczas seminarium / internetowego panelu „Destrukcja 
w sztuce / Wymieranie na świecie” w Toruniu (21–22.05.2015), w którym uczestniczyć będą 
znawcy twórczości artysty.

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 dla seniorów
3.03. (wtorek), godz. 12.00-14.00 Techno, science, art
Eksperymenty z ciałem – Stelarc, Orlan, Abramović. Prowadzenie Łukasz Kędziora. Warsztaty 
poświęcone będą prezentacji współczesnych performerów, którzy w swojej sztuce wykorzystują 
własne ciało. Uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę merytoryczną oraz obejrzą najbardziej re-
prezentatywne przykłady body artu. Wezmą też udział w eksperymencie polegającym na powtó-
rzeniu słynnej nowojorskiej realizacji Mariny Abramović „The Artist Is Present” (artysta obecny). 
Obowiązują zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel.: 56 610-97-16.
17.03. (wtorek), godz. 12.00 Malarstwo u progu nowoczesności
Wykład Natalii Cieślak. Eksperymenty formalne, wprowadzenie nowych technik i materiałów 
oraz refleksja teoretyczna artystów awangardowych przyczyniły się do zrewolucjonizowania 
koncepcji obrazu w sztuce XX wieku. Przegląd najważniejszych osobowości twórczych, postaw 
artystycznych i kierunków w sztuce, które wpłynęły na nowoczesne malarstwo. Bez zapisów

SGALERIE
24.03. (wtorek), godz. 12.00 Filozofia Sztuk – Ekoestetka
Na wartości związane z pięknem przyrody podobno wrażliwy jest każdy. Coraz częściej wskazuje 
się jednak na to, że sfera kultury ingeruje w naszą pierwotną postawę wobec natury sprawiając,  
że wydaje się ona wtórna. O tym, co dla nas bardziej naturalne - sferze natury czy kultury, przesła-
niu ekologicznym współczesnej estetyki, przyrodzie jako częstym temacie kiczu i innych związanych 
z tematem zagadnieniami. Prowadzenie: Malina Barcikowska. Bez zapisów, wstęp wolny

Język Sztuki – projekt artystyczno-edukacyjny dla nauczycieli
5.02. (czwartek), godz.16.00
SIM TORUŃ #14, 11.03. (środa)
Literaci Po Godzinach
12.03. (czwartek), godz. 19.00 Spotkanie z profesor Anną Nasiłowską
Anna Nasiłowska – pisarka, poetka, krytyczka literacka, profesor w Instytucie Badań Literackich 
PAN, zastępczyni redaktora naczelnego „Tekstów Drugich”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich i PEN Clubu. Debiutowała w prasie literackiej w 1977 r. cyklem wierszy ogłoszonym na łamach 
miesięcznika „Nowy Wyraz”. Za książkę Konik, szabelka nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 
(2012). Prowadzenie: Jakub Osiński.
19.03. (czw.), godz. 19.00 Seryjni Poeci: promocja zbioru wierszy Piotra Sommera „Po ciemku też”
Piotr Sommer (ur. 1948) – polski poeta, eseista, tłumacz współczesnej poezji anglosaskiej, redaktor 
naczelny „Literatury na świecie”. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Kościelskich i Nagro-
dy Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. Nominowany do Nagrody Literackiej Nike w 2006 
i w 2010. Opublikował kilkanaście książek poetyckich i krytycznoliterackich, zredagował wiele waż-
nych antologii. Pisze także wiersze dla dzieci. Prowadzenie: Malina Barcikowska, Szymon Szwarc

Filozofowanie z Dziećmi : Co to są uczucia?, 14.03. (sobota), godz. 12.00
Dla dzieci w wieku od 5 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na „trudne tematy” wykorzystujące i roz-
budzające ich naturalną ciekawość. Obowiązują zapisy: biblioteka@csw.torun. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty modowe Young For Fashion: Kreacja jak okładka 
książki, 14.03. (sobota), godz.12.00-14.00
Warsztaty będą polegały na zaprojektowaniu kreacji na manekinie. Inspiracją młodych projektantów 
będą trzy rodzaje literatury; przygodowa, romantyczna i science fiction. Pod koniec warsztatów mały 
pokaz mody w wykonaniu dziewczyn z Young for Fashion. Dla rodziców i dzieci w wieku od 9 lat. 
Prowadzenie: Ewa Fiałkowska. Wstęp: 7 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-16.

Zmysłoteka
grupa 1 godz. 16.00-17.00, grupa 2 godz. 17.15-18.15
10.03.Pogoda Nasza zwariowana prognoza pogody, deszcz ze słońcem, śnieg za tęczą przyprawiany gra-
dem. Wywołamy wichry kolorów, poparzymy palce słońcem i zaprosimy do zabawy lekki kapuśniaczek.
17.03. Roboty Konstruktorzy na stanowiska. Wsadzimy ciekawskie nosy w tajemne wnętrza maszyn, 
kurs małego inżyniera przed nami!
24.03. Trawka Wiosna przybija nam piątkę, my sprawdzimy czy zazielenia już nasze ogródki. Sadze-
nie, pielenie, ziemią sypanie, kamyczkowa sztuka i narzędzia ogrodnicze czekają na zmyślne ręcę.
31.03. Czas Budziki, zegarki i czasowstrzymanie. Namalujemy wskazówki odmierzające szczęście, 
poszukamy godzin, minut i sekund. Stworzymy orkiestrę na minutniki i zegarowe tarcze.

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

do 8.03.:
Zawód: kobieta. Pracownia Multimediów WSP UMK w Toruniu prowadzona przez Dorotę Chilińską
Anna Płotnicka - Trzymam się powietrza
Zofia Martin - Wesoła gromadka
Laboratorium sztuki 2015/ Artysta jako antropolog: Jacek Szczepanek, Małgorzata Chodyna, Paweł 
Sokołowski, Ewa Żurakowska - Przemysł ciężki to ja
Dorota Dawidowicz - Wonder Years

Łukasz Prus-Niewiadomski - Świat jest w grze
13.03. (piątek), godz. 18.00, do 12.04.
Projekt otwarty. Na jego program składają się osobne wideoinstalacje – dla Wozowni przygotował 
kolejną nową odsłonę tego projektu. „Częstym punktem wyjścia prac Łukasza Prusa-Niewiadomskie-
go są dokamerowe performansy, w których artysta stara się wyrazić emocje lub prezentuje swoje 
ciało w sytuacjach ekstremalnych doznań i ograniczeń. Autor odnosi się do kondycji człowieka po-
zostającego w zależności od społecznych uwarunkowań i stereotypów, uwikłanego w środowisko 
kulturowe wyznaczające granice akceptowanych zachowań i formujące reguły „współżycia”. (Łukasz 
Kropiowski). Łukasz Prus-Niewiadomski (ur.1985/Oran/Algieria), artysta multimedialny, performer, 
fotograf, twórca video oraz instalacji. Absolwent Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej 
im. Leona Schillera w Łodzi. Mieszka i pracuje w Warszawie.



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

Z cyklu 5 pracowni Zakładu grafiki UMK, do 21.03. 
Swoje prace prezentują studenci i wykładowcy pracowni grafiki multimedialnej: prof. Leszek 
Kiljański - kierownik pracowni, dr hab. Zdzisław Mackiewicz; dr hab. Izabella Retkowska. Pra-
cownia grafiki multimedialnej realizuje program dydaktyczny w oparciu o tradycyjny warsztat 
graficzny oraz media elektroniczne. Na wystawie prezentowane są grafiki w technikach unikato-
wych, druki cyfrowe, fotografie oraz filmy animowane.

Radosław Sass - Portret kobiety, 5.03. (czw.), godz. 18.00, do 31.03.
Portrety młodych kobiet zrobione w studio i w plenerze. Autor doskonale operuje światłem, za-
równo w fotografii czarno-białej jak i kolorowej, wychwytując najważniejsze dla niego szczegóły: 
delikatne rysy ciała, tajemniczy uśmiech, zamyślenie. Choć wszystkie portrety są pozowane, 
każdy kobiecy wizerunek jest inny i dopracowany. Radosław Sass – 25-letni toruński fotograf, 
z wykształcenia geograf i etnolog, miłośnik fotografii cyfrowej oraz starych technik fotograficz-
nych – fotografia koloidalna oraz technika gumy.

Aleksander Wydorski – uczeń Stanisława Borysowskiego
27.03. (piątek), godz. 18.00, do 18.04.
Aleksander Wydorski (1940-1998) skończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom 
z malarstwa uzyskał w pracowni S. Borysowskiego. Od 1971 roku pracował w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Olsztynie. W zorganizowanym przez siebie Klubie Plastyka Amatora w Olsztynie 
i Ostródzie prowadził zajęcia z kompozycji i podstaw wiedzy o sztuce. 
Artysta pozostawił około stu obrazów olejnych oraz tekę rysunków. Na swoich obrazach uwiecz-
niał dzieci, staromiejskie uliczki, martwe natury z kwiatami, sceny rodzajowe, pozostając pod 
wpływem malarstwa Tymona Niesiołowskiego. Dzięki uprzejmości pana Andrzeja Lubawego, 
toruńskiego kolekcjonera dzieł sztuki, na wystawie zobaczymy także prace mistrza Wydorskiego 
- Stanisława Borysowskiego.

Na wystawy wstęp wolny

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

Galeria 011
Women’s things - wystawa rysunku, do 23.03.
Kilkanaście rysunków, wykonanych zarówno w technice klasycznej jak i komputerowej. Autor-
kami prac są studentki Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Artystki łączy zamiłowanie do rysunku, zarówno klasycznego, jak i w technikach 
mieszanych. Działają jako grupa Traviata prezentując rysunek chóralny, opiekunem artystycz-
nym grupy jest profesor Bogdan Chmielewski. Women’s things – rzeczy, sprawy, skrawki kobie-
cego świata i codzienności to te fragmenty rzeczywistości, które obserwują artystki.

Galeria Dworzec Zachodni
15 x jazz - wystawa fotografii, do 12.03.
Wystawa 15. edycji Jazz od Nowa Festival. Zdjęcia z kilku ostatnich edycji festiwalu wykonane 
przez toruńskich fotografów. Wystawa ma być pewnym podsumowaniem kilkunastoletniej tra-
dycji festiwalu.

Mirella Korzus – Malarstwo, 14-30.03.

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.

Agnieszka Grodzińska - Hard Light in the Light Heat  (Ostre światło 
w lekkim cieple), 13.03. (piątek), godz. 18.00, do 12.04.
Wystawa dotyczy autoprezentacji wizerunków ciał, których nośnikiem stały się powiększone wy-
druki kserograficzne. Chociaż można na nich dostrzec torsy, plecy, nogi, brzuchy, pośladki etc., 
to jednak zastosowana strategia powiększenia zaciemnia obraz na tyle, że nie tylko wzmaga wraże-
nie zapośredniczenia obrazu, ale staje się również jego mistyfikacją. Sam tytuł wystawy nakierowuje 
nas tylko pozornie w stronę procesów technicznych. Cielesne ciepło wytwarza tu bowiem zarów-
no maszyna, jaki i człowiek – choć każde z nich czyni to z odmiennych sobie powodów. Agnieszka 
Grodzińska urodzona 1984 r. w Opolu. W 2009 r ukończyła Akademię Sztuk Pięknych (Uniwersytet 
Artystyczny) w Poznaniu. Obecnie pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie oraz na Uniwersytecie 
Medycznym w Poznaniu. Współpracuje z Galerią Starter z Warszawy oraz z redakcją magazynu  
„artpunkt” (GSW Opole).

Marcelo Zammenhoff - Słońce nad Lehistanem
13.03. (piątek), godz. 18.00, do 12.04.
Aranżacja jednego z pomieszczeń Wozowni na podobieństwo typowego pokoju mieszkalnego z prze-
łomu lat 80. i 90., z telewizorem kineskopowym, który nadaje program złożony wyłącznie ze starych 
fragmentów prognozy pogody. Prognozy dosłownie i w przenośni są kiepskie, jednak pomieszcze-
nie oświetla niezwykle jasna żarówka, imitująca słońce. Jak mówi artysta jest to „zabarwiona lekką 
ironią instalacja sentymentalno-melancholijna, traktująca o pogodzie, teoriach spiskowych i imigra-
cji wewnętrznej.” Wystawę dopełnia umieszczona w sali laboratorium instalacja  „Rakieta <Gierek  
V 1.0>”. Obiekt jest metalowo-cyfrowym, kinetyczo-elektrycznym totemem Edwarda Gierka - pierw-
szego sekretarza PZPR. Marcelo Zammenhoff  (Piotr Wygachiewicz), ur. 1970 w Łodzi – artysta 
współczesny, twórca video-art, konstruktor, fotografik, performer, designer, kompozytor. Równo-
legle przedstawiciel polskiego kina offowego i eksperymentalnej sceny sceny electro/synth-pop/
noise, a także działacz kultury.

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

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

Przedszkolaki, do 23.03.
Dzieci z zaproszonych przez galerię przedszkoli, zarówno z Torunia jak i okolic mają możliwość za-
prezentowania swoich prac w specjalnie dla nich poświęconej wystawie. Jej celem jest ukazanie sze-
rokiego wachlarza prac, zróżnicowanego pod względem tematycznym, technicznym i stylistycznym, 
jak również zaprezentowanie prężnie działających przedszkoli w naszym regionie.

Kajko i Kokosz, 27.03.-25.04.
Wystawa ma przypomnieć i przybliżyć nie tylko miłośnikom komiksu bohaterów rysunkowych 
opowieści stworzonej przez zmarłego przed siedmiu laty Janusza Christę. Na wystawie obejrzymy 
oryginalne prace artysty pochodzące z kolekcji prywatnych, m. in. Dr Tomasza Marciniaka, Pauliny 
Christy, Wojciecha Łowickiego. Ich wybór podyktowany został tematem ekspozycji, przeniesiemy 
się zatem w czasie w dość odległą przeszłość, kiedy słowiańską krainę pokrywała nieprzenikniona 
puszcza pełna dzikiego zwierza a na jej obrzeżach żyli mieszkańcy grodu rządzonego przez Kaszte-
lana Mirmiła, strzeżonego przez dwóch dzielnych wojów, Kajka i Kokosza.

Nastoletni ilustratorzy, 27.03.-25.04.
Każda z pokazanych na wystawie prac mogłaby dopełniać, objaśniać albo zdobić tekst pisany, książ-
kę, artykuł, hasło encyklopedyczne. Autorami tych rysowanych, malowanych trawionych w meta-
lu, wycinanych w linoleum opowieści są kilkunastoletni artyści z dwudziestu krajów Europy i Azji. 
Wszystkie prace pochodzą ze zbiorów własnych Galerii.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47, tel. 56 645-15-88

Grafika komputerowa, 2.03.-3.04.
Wystawa pokazuje, jak w twórczy sposób, za pośrednictwem narzędzi do grafiki rastrowej i wek-
torowej można wykreować niezwykły świat i przy tym dobrze się bawić. W pracach najmłodszych 
pojawiają się jeszcze gotowe tekstury, ale w miarę jak rośnie świadomość plastyczna autorów prac, 
efekt ten jest niwelowany na rzecz pokazania umiejętności i biegłości w łączeniu w jednej pracy 
elementów wykonanych w grafice rastrowej i wektorowej. W przeszło 100 pracach dzieci i młodzieży 
w wieku od 7 do 19 lat z 8 krajów świat rzeczywisty i ten na pograniczu jawy, snu stanowi wyjątkową 
mieszankę do twórczych poszukiwań w grafice komputerowej.

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

GALERIA FORUM 
ul. Sienkiewicza 30/32, tel. 668-129-484
www.galeria- forum.umk.pl

Kolekcja Skłudzewska
25-lecie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie
finisaż: 10.03. (wtorek), godz. 12.00
Wystawa Kolekcja Skłudzewska obejmuje część dzieł zrealizowanych przez artystów podczas Ogól-
nopolskich Plenerów Profesjonalistów - Przestrzeń Przyrody organizowanych w Skłudzewie w latach 
2003-2013 przez Fundację Piękniejszego Świata. 

Maria Pokorska - Grafika, 20.03 (piątek), godz. 12.00, do 10.04.
Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK
Maria Pokorska (ur. 1931) Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1955 roku. Dyplom 
w zakresie grafiki. Profesor UMK w Toruniu. Twórczość w zakresie grafiki, malarstwa i rysunku o te-
matyce związanej z człowiekiem i przyrodą. Prace w zbiorach prywatnych kolekcjonerów krajowych 
i zagranicznych. 25 wystaw indywidualnych, udział w ok. 40. ogólnopolskich wystawach grafiki arty-
stycznej i w około 40. wystawach za granicą w ramach prezentacji Sztuki Polskiej. Na wystawie zapre-
zentowany będzie przekrój twórczości prof. Marii Pokorskiej począwszy od pierwocin jej działalności 
– prac młodzieńczych, przez okres dojrzały do prac najpóźniejszych. Ideą wystawy jest prześledzenie 
rozwoju twórczej osobowości i warsztatu artystki.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 8.00-20.00

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

Justyna’s Collage’s – malarstwo Justyny Warwas i Justyny 
Grzebieniowskiej, do 7.03.
Wspólna prezentacja obrazów Justyny Warwas i Justyny Grzebieniowskiej, dwóch młodych artystek 
będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi na wydziałach artystycznych na Wydziale Sztuki 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie i na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. 

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

Joanna Chołaścińska - Mech i mgła, 20-31.03.
Miękkość i kolorystyka mchu oraz efemeryczność mgły stały się inspiracją do cyklu prac prezentowa-
nych na wystawie. Manualne kolaże, asamblaże oraz pudełka nawiązują do tematu poprzez kolorysty-
kę i fakturę. Użyte materiały mają oddać zmysłowość tych zjawisk.
Aksamitna delikatność mchu oraz właściwości mgły, sprawiają, że można poczuć się bezpiecznie. 
Mgła zaciera kształty i granice, kojarzy się z ciszą, wilgocią i bezruchem. Mech ożywia jesienny i wcze-
snowiosenny. szary krajobraz. On także ma okazję wybrzmieć, gdy powietrze jest  nasycone wilgocią. 
Na początek astronomicznej wiosny 2015 roku.
Wystawa czynna w godz. 10.00-16.00

GALERIA SZTUKI MAYA 
ul. Ducha Świętego 19

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

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

„Barwy kosmosu” (dla dzieci)
Na co dzień jesteśmy otoczeni barwami. Gdy jednak zapada zmrok, świat zdaje się tra-
cić swe kolory. Niebo staje się wówczas czarno – białe. 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. W przeciwieństwie do naszej planety, najmniej w kosmosie 
spotkamy zieleni. Tę podróż do egzotycznych światów barwnych planet, gwiazd i mgła-
wic polecamy młodym widzów w wieku 8 – 10 lat.

„Osiem planet?”
Seans ten przedstawia 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 karłowatą. Nowa definicja planet jest pro-
sta i oczywista, ale wywołuje kontrowersje nie tylko wśród astronomów. Dlatego też 
spróbujemy poznać głosy w tej dyskusji. W seansie dowiemy się także, jak narodził 
się Układ Słoneczny i jak postrzegano jego wielkość w Starożytności oraz w czasach 
Kopernika.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, familijny „Mój kumpel Niko”, a tak-
że „Makrokosmos”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Kopernika” oraz „Znaki  
na niebie”

Godziny prezentacji:  wtorek-piątek, godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15;  
soboty, godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00;  niedziele, godz. 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim lub rosyjskim: 14/16 zł
w weekendy dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, urucha-
miając kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozy-
cji 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 at-
mosfery planet, ciśnienie atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków można 
własnoręcznie sprawdzić, jak rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając 
na Księżycu bądź Saturnie.

Godziny wejść: wtorek-piątek, godz. 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30;  soboty, godz. 
11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15;  niedziele, godz. 11.15, 12.45, 14.15, 15.45
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający 
się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świa-
teł w łatwy sposób 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 od-
nawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach 
wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów 
zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący 
kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji czło-
wieka. 
Godziny wejść:  wtorek-piątek, godz. 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00;  soboty, godz. 
11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  niedziele, godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł 

P
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MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 622-70-38
www.muzeum.torun.pl

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

Wystawy czasowe:

•  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji 
Książąt Czartoryskich, do 29.03.

•  Wojciech Jakubowski – rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne, do 29.03.
•  Szczep Szukalczyków – prace ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, 7.03.-23.08. (Mała Galeria) 
Stanisław Szukalski (1893-1987) – artysta tyleż interesujący, co budzący wiele kontrowersji. 
Tworzył rzeźby, rysunki i projekty architektoniczne o niezwykłych, fantazyjnych kształtach i roz-
budowanej symbolice. Z inicjatywy Szukalskiego powstał w 1929 r. pozostający w opozycji do 
oficjalnej sztuki - Szczep Szukalczyków herbu Rogate Serce. Wystawa towarzyszy monograficz-
nej prezentacji jednego z członków Szczepu – Mariana Konarskiego.

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:

•  Motyle, nietoperze, żurawie i kwiaty – hafciarstwo na Dalekim 
Wschodzie, do 22.03.

•  Do – wystawa zbroi japońskich, 27.03. (piątek), godz. 17.00, do 6.09.
Ekspozycja jest kolejną prezentacją japońskich militariów. Zbroja japońska, oprócz walorów czysto 
ochronnych, miała także walory psychologiczne. Samuraj przedstawiał sobą widok widowiskowy 
i ekspresyjny. Rogate hełmy czy wykrzywione strasznym grymasem maski miały odstraszyć wro-
gów. Zakładanie zbroi miało charakter wręcz rytualny. Japońscy artyści często prezentowali ów 
zwyczaj, czy to w formie książkowej, czy to drzeworytu. Obiekty pochodzą z Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy oraz kolekcji prywat-
nych. Wystawa przygotowana we współpracy z Polską Sekcją Miecza Japońskiego przy Stowarzy-
szeniu Miłośników Dawnej Broni i Barwy.

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 13.09.

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: Od pradziejów do zakończenia II wojny światowej 
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:

•  Śladami Tony’ego Halika. Opowieść o współczesnych Indiach Ameryki 
Środkowej i Południowej, do 15.03.

•  Indie. Ludzie i wierzenia, 20.03. (piątek), godz. 17.00, do 24.05.
Zdjęcia wykonane przez Rafała Glonka, toruńskiego podróżnika, oraz eksponaty z kolekcji 
Muzeum Okręgowego w Toruniu.

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:
Dzień Kobiet w Muzeum 
6.03. (piątek)
• godz. 11.00 Szklana biżuteria starożytnych dam - Warsztaty połączone z prelekcją na temat 
biżuterii sprowadzanej na nasze ziemie z Imperium Rzymskiego w czasach starożytnych. Uczest-
nicy samodzielnie wykonają ozdoby wzorowane na tych sprzed tysięcy lat. Miejsce: Dom Eskenów
• godz. 13.00 Mistrzowska precyzja – biżuteria i grafika Wojciecha Jakubowskiego - Wykład nie 
tylko dla kobiet. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie, podczas którego omówione zostaną tech-
niki graficzne i złotnicze stosowane przez artystę. Miejsce: Ratusz Staromiejski
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32, -31, -05, -06. Zapraszamy grupy 
zorganizowane oraz osoby indywidualne. Bilet wstępu: 4 zł

Spotkanie z Arkadym Fidlerem, 10.03. (wtorek), godz. 17.00 
Spotkanie z geografem, podróżnikiem i pisarzem Arkadym Radosławem Fiedlerem oraz promocja 
jego nowej książki „Chwała Andów”. Miejsce: Muzeum Podróżników

Wagary w Muzeum, 20.03. (piątek)

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

9 zł/os. Grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział 
Edukacji, tel. 56 622-89-43.
Siała baba mak, 14-15.03. (sobota-niedziela), godz. 10.00-13.00- Warsztaty umuzykalniające 
dla nauczycieli dzieci w  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie: metody pracy 
z dziećmi z wykorzystaniem folkloru muzycznego, praktyki umuzykalniające, ćwiczenia rytmicz-
ne, elementy emisji głosu, nauka tradycyjnych zabaw dziecięcych oraz zabaw z tańcem i śpiewem 
Koszt udziału 1 os.: 45 zł/6 h, przy udziale pracowników jednej placówki – 3. osoba gratis. Zapisy 
od 16.02.: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl. 

Dla szkół:
Wyginaj śmiało wyobraźnię - zajęcia na wystawie Mecenas i artyści...z twórczymi działaniami. 
Uczestnicy będą m.in. tworzyć żywe rzeźby, malować dźwiękiem na szkle, rysować sznurkiem, 
usypywać ścinkami papieru obraz-emotikon.
Wielki Post, Wielki Tydzień i Wielka Noc w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej - zajęcia poświęco-
ne wątkom pasyjnym i paschalnym na wystawie Mecenas i artyści.
Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu, od 17.03. - zajęcia w Parku Etnograficznym w oparciu o aran-
żacje w chatach ilustrujące zwyczaje ludowe okresu wielkanocnego.
Bilet na wszystkie zajęcia 5 zł/os. Grupa może liczyć do 25 os. 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 DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7 
Muzeum czynne: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-16.00 z wyjątkiem świąt kościelnych. 
Bilety: dorośli 7 zł, młodzież szkolna 5 zł

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
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. 
Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

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

Wystawy czasowe:

Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej Bolesława i Liny Nawrockich
Wystawa prezentuje jedną z największych i najwartościowszych kolekcji sztuki ludowej i nieprofe-
sjonalnej, tworzonej w Polsce od połowy lat 60. XX w. do początku XXI w.

Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach – Park Etnograficzny, od 17.03.
Aranżacje świąteczne w chatach: Wielka Sobota w Borach Tucholskich, Poranek Wielkanocny 
na Kujawach oraz Wielkanoc na Kociewiu.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00

Bilety:  na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
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, 7.03. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Wstęp wolny.

Muzy i artystki, 8.03. (niedziela), godz. 12.00 
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet na wystawie „Mecenas i artyści...” z udziałem Liny Carminati-Na-
wrockiej i Maryi Nawrockiej-Teodorczyk, żony i córki kolekcjonera oraz Bożeny Olszewskiej, autorki 
wystawy, które podzielą się osobistymi wspomnieniami z powstawania kolekcji i wystawy, przybliżą 
biografie i twórczość ludowych artystek i ich dzieła. Marya Nawrocka-Teodorczyk zaprezentuje także 
tradycyjne pieśni ludowe, których uczyła się od wiejskich śpiewaczek. Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł

Siała baba mak, 14-15.03. (sobota-niedziela), godz. 10.00-13.00
Warsztaty umuzykalniające dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Więcej informacji w części Edukacja.

Klęcząc w ogrójcu, cz. I, 18.03. (śr.), godz. 18.00, cz. II, 25.03., godz. 18.00
22. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota; wspólne śpiewanie pieśni tradycyjnych zwią-
zanych z rozmaitymi momentami roku obrzędowego i cyklu życia człowieka. Tym razem będą to 
pieśni wielkopostne. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich 
śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Wstęp wolny.

Kiermasz wielkanocny, 22.03. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Przyjadą twórcy ludowi z różnych regionów Polski. Pojawią się tradycyjne palmy, pisanki, regional-
ne hafty, wyroby z wikliny i ceramiki oraz rzeźba, drewniane i szmaciane zabawki, a także nietuzin-
kowa biżuteria. Nie zabraknie domowych wypieków, potraw i miodów. W trakcie imprezy, o godz. 
11.00, 12.00 i 13.00 pracownicy Muzeum oprowadzą po aranżacjach świątecznych w Parku Etno-
graficznym. Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł.

Wielkanocne tradycje, 24.03. (wtorek), godz. 12.00 
39. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie: opowieść 
o zwyczajach wielkanocnych na Kujawach i Pomorzu w oparciu o aranżacje w chatach Parku Etno-
graficznego, wykonywanie ozdób świątecznych według tradycyjnych wzorów, film Święcone w Ku-
rytybie o obchodzeniu Wielkanocy przez potomków emigrantów polskich żyjących na południu 
Brazylii. Prowadzenie: Maria Pokrzywnicka. Prosimy pamiętać o okularach do czytania! Bilet 3 zł.

Etnowyprawka Malucha: Jajo!
26.03. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy); 
27.03. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
Cykl adresowany do małych dzieci i ich opiekunów. Ruszymy tropem jaja – jednego z najważniej-
szych symboli Wielkiej Nocy. Sprawdzimy jak wyglądają pisanki, barwione jajka i wydmuszki,  po-
równamy ich ciężar. Będziemy turlać, kręcić i spuszczać jaja z pochylni. Sprawdzimy jakie jest 
w dotyku jajko zimne, a jakie ciepłe, a także co ma ugotowane jajko w środku. Będziemy też sypać 
wzory piaskiem, by ozdobić świątecznie przestrzeń. Nie zabraknie elementów wokalnych. Prowa-
dzenie: dr Olga Kwiatkowska. Bilet: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniej-
sze zapisy (czekamy 16-24.03., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku - Warsztaty dla grup przedszkolnych (pow. 4 r.ż.). W programie elementy 
ludowych zwyczajów świątecznych w zabawach i działaniach plastyczno-muzycznych. Koszt udziału: 



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

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

Koniec Świata – koncert XV lat, 6.03. (piątek), godz. 19.30
Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

Koncert zespołu Happysad, 8.03. (niedziela), godz. 19.00
Rock regresywny. Zespół prezentuje szósty album „Jakby nie było jutra”, który już w dwa miesią-
ce po premierze zyskał status złotej płyty. Bilety: 45 zł , 55 zł w dniu koncertu

Koncertowa Fala – Gribojedow, 11.03. (środa), godz. 20.00
Gribojedow to grupa efemeryczna. Pojawia się na scenach Torunia od prawie 12 lat, ciągle zmie-
niając składy, pomysły i wizerunek. W historii zespołu były lata etniczne, freejazowe, elektro-
niczne a wreszcie piosenkowe. Wstęp wolny, wydarzenie transmitowane na sfera.umk.pl/gracz.

Wieczór Podróżnika: Spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim
12.03. (czwartek), godz. 20.00
Krzysztof Wielicki (ur. 1950) – piąty człowiek na świecie, który zdobył Koronę Himalajów i Kara-
korum. Autor trzech pierwszych wejść zimowych na szczyty ośmiotysięczne i znakomitych przejść 
solowych. Pierwszy himalaista, który z bazy wszedł na szczyt ośmiotysięcznika w ciągu jednej 
doby. Wielicki był również kierownikiem wyprawy na Broad Peak 2013. Wstęp wolny

XXIII Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA 2015, 14-21.03.
Spektakle: Usta Usta Republika „Batalion”, Bzdyl & Kochanowski „Baśnie z mchu i liszaja”, Sza-
Za i Piotr Cieplak „O niewiedzy w praktyce - czyli rowerem do Portugalii”, Teatr Cinema „Rewia 
Ognia”, Walny – Teatr „Hamlet”, Teatr Węgajty „Wielogłos”, Unia Teatr Niemożliwy „Aleatorium 
– Koncert na wizje, 10 instrumentów i niemą śpiewaczkę”, Teatr Ba-Q „Ćma”, Grupa Teraz i Ewa 
Czernowicz – „Jednoślady”, Trzeci Teatr Lecha Raczaka „Spisek Smoleński”, Grupa Kijo „DO”, 
Komuna//Warszawa „Paradise Now? Re//Mix Living Theatre”, Teatr neTTheatre „The Hideout / 
Kryjówka”. Karnet: 150 zł studenci, absolwenci UMK; 180 zł pozostałe osoby, bilety: 20 zł/ 50 zł

Koncert Natalii Przybysz, 21.03. (sobota), godz. 21.00 
Natalia Przybysz jest jedną z niewielu wokalistek w kraju czerpiących z dorobku artystów jazzo-
wych, soulowych i funkowych. Zdobyła popularność jako wokalistka najlepszego polskiego ze-
społu soul i R&B - Sistars. Jej najnowszy, czwarty studyjny album „Prąd” został poszerzony o par-
tie elektrycznej gitary nadające mu rockowego charakteru. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 23.03. (poniedziałek), godz. 20.00
Slam to nieposkromiona hybryda poezji i performancu. Wstęp wolny

ArtClub: prof. art. mal. Piotr Klugowski, 25.03. (środa), godz. 20.00
Piotr Klugowski (ur. 1960) – polski artysta malarz, profesor nauk o sztukach pięknych. Studia na 
UMK ukończył w roku 1985. Tytuł profesora uzyskał w 2011. W latach 2008-2012 pełnił funkcję 
dziekana Wydziału Sztuk Pięknych. Jest członkiem ZPAP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i grafiką. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika Rektora ds. Promocji Uniwersytetu. Wstęp wolny

7 dancingów na 70-lecie UMK – dancing w stylu lat 60
27.03 (piątek), godz. 21.00
Bezpłatne zaproszenia: Od Nowa, Radio Sfera, Centrum Promocji i Informacji UMK, Fundacja Ami-
cus Universitatis Nicolai Copernici, Samorząd Studencki UMK

Enej i Poparzeni Kawą 3, 28.03. (sobota), godz. 19.00
Tym razem widowisko będzie jeszcze bardziej energetyczne i żywiołowe, jednocześnie częściej 
odwołujące się do słowiańskiej liryki. Enej na koncertach zaprezentuje zupełnie nowy materiał 
nie zapominając o starych przebojach. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

KATAR Muzyczny, 29.03. (niedziela), godz. 16.00 Wstęp wolny

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Spektakl „Kiedy kota nie ma”, 6.03. (piątek), godz. 18.30
Bilety: kupbilecik.pl, 60,75,90 zł

Spektakl „Na zdrowie pań”, 7.03. (sobota), godz. 19.00
Wystąpią: Cezary Pazura i Marcin Daniec. Bilety: 80 zł dostępne w: Sklep z Pamiątkami przy Fli-
saku, Biuro Podróży Veolia Dworzec PKS, MZK kasy biletowe, Księgarnia ul. Małe Garbary. Rezer-
wacja tel. 501-754-011. Internet: biletyna, biletynakabarety, kabaretowebilety, kulturairozrywka

Spektakl „Klimakterium 2”, 13.03. (piątek), godz. 19.00
Bilety: kupbilecik.pl, 80 zł

Spektakl „Sex Guru”, 14.03. (sobota), godz. 19.00
(opis: Inni organizatorzy, Adria)

Kabaret Neo-Nówka, 22.03. (niedziela), godz. 16.00 i 19.00 
(opis: Inni organizatorzy, Adria)

Kult Unplugged, 23.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Legenda polskiego rocka po raz kolejny zaprasza swoich fanów na niezwykłą trasę. Pierwszy z uni-
katowej serii koncertów akustycznych zespołu Kult został zarejestrowany w 2010 r. Bilety: 100, 110, 
120 zł. Sprzedaż internetowa: www.stodola.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.ticketpro.pl

Promocja Edukacyjna, 25-26.03.
Spektakl „Roma i Julian”, 28.03. (sobota), godz. 17.00
Bilety dostępne w: Sklep z Pamiątkami przy Flisaku, Biuro Podróży Veolia Dworzec PKS, MZK kasy 
biletowe, Księgarnia ul. Małe Garbary. Rezerwacja tel. 501-754-011. Internet: biletyna, biletyna-
kabarety, kabaretowebilety, kulturairozrywka

Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej: Kopytko 
31.03. (wtorek), godz. 20.00
(Więcej o festiwalu: Inni organizatorzy, Samorząd UMK). Bilety: 5 zł studenci, 10/15 zł pozostałe 
osoby, do nabycia w siedzibie Samorządu Studenckiego UMK, DS nr 9.

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

Tacher, 5.03. (czwartek), godz. 20.00, Bilety: 10 zł

Maja Koman Unplugged, 8.03. (niedziela), godz. 20.00
Wszechstronna, multimedialna artystka z Poznania. Komponuje, śpiewa, pisze. Gra na wszystkim 
co ma pod ręką, od dwóch lat jest to jednak ukulele. Zaczepna, zadziorna, z pazurem ale i wzrusza-
jąca i melancholijna. Bilety: 25 zł bar klubu, 30 zł sieć ticketpro.pl, salony Empik, Media Martkt, 35 
zł - w dniu koncertu od godz. 18.00

Stand Up: Kałamaga i Stramik, 9.03. (poniedziałek) Bilety: 25/30 zł

Organek, 12.03. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 25 zł ticketpro.pl. Empik, Media Markt, 25 zł kolekcjonerskie w barze klubu w godz. 18.00-
23.00, 30 zł kolekcjonerskie w dniu koncertu od godz. 18.00

Dzień Świętego Patryka, 17.03. (wtorek), godz. 19.00
(opis w dziale Inni organizatorzy)

Grzegorz Hyży, 19.03. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 40 zł bar klubu w godz. 18.00-23.00, 45 zł sieć ticketpro.pl, salony Empik, Media Markt, 50 
zł w dniu koncertu od godz. 18.00

Lari Lu, 26.03. (czwartek), godz. 20.00
Charyzmatyczna wokalistka o oryginalnej muzycznej frazie, a także autorką poruszających tekstów. 
Brzmieniowo album ‚11’, którym artystka zadebiutowała jesienią 2014, jest ciekawym połączeniem 
nowoczesnej elektroniki z perkusją i rzadkimi instrumentami akustycznymi, jak dulcimer, sitar, czy 
viola da gamba. Bilety: 25 zł kolekcjonerskie w barze klubu od godz. 18.00 do 23.00, 30 zł do 25.03 
(ticketpro.pl. Empik, Media Markt), 35 zł kolekcjonerskie w dniu koncertu od godz. 18.00

Łąki Łan, 29.03. (niedziela) Bilety: 35, 38, 40 zł

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

Piotr Nalepa Breakout Tour, 2.03. (poniedziałek), godz. 19.00
support Cotton Wing

Andy Egert Band, 9.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Tomasz Krzemiński solo 

Kasa Chorych, 16.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Bernard Maseli Trio 

Sugar Blood Jinx, 23.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Support: Moriah Woods

Charlie Green & Krzysztof Puma Piasecki 4 set, 30.03. (poniedziałek), 
godz. 19.00 Support: Jordan Reyne

Warsztaty - harmonijka ustna, 16.03. (poniedziałek), godz. 17.00 
Prowadzący: Przemek Łosoś oraz Michał Kielak

Warsztaty gitarowe
2.03. (poniedziałek), godz. 17.00  
Prowadzący:  pARTyzant (Krzysztof Toczko) i gość specjalny Rober Lubera

U

KLUBY
9.03. (poniedziałek), godz. 17.00
Prowadzący:  pARTyzant (Krzysztof Toczko) i gość specjalny Andy Egert

Fotografie Anny Wojciulewicz - sztuka tatuażu wśród toruńskich muzy-
ków, 9.03. (poniedziałek), godz. 18.00
W trakcie otwarcia wykład Piotra Wojciechowskiego (wydawca kwartalnika Tatuaż. Ciało i sztuka) 
oraz koncert Andy Egert Band (support Tomasz Krzemiński solo)

GALERIA I KAWIARNIA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1 (budynek Teatru Horzycy), tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka

Wojtek Grzędziński – Pustka, do 15.03.
Wystawa fotograficzna prezentująca zdjęcia z Afganistanu. Wojtek Grzędziński jest laureatem 
m.in. Grand Press Photo, World Press Photo, obecnie jest oficjalnym fotografem prezydenta RP

Wejście Do Gry, każdy wtorek od godz. 16.00
Zestaw ciekawych gier i więcej stolików, przy których można spędzić miły wieczór. Wstęp wolny

Dialog Torunian z Toruniem. Komunikaty w przestrzeni miejskiej 
2.03. (poniedziałek), godz. 19.00 Wernisaż pokonkursowej wystawy projektu

Fotograficzne Pogaduchy, 5.03. (czwartek), godz. 18.00 
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru jest  zachód słońca. Wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina, 7.03. (sobota), godz. 18.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Bez-
płatny udział w zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu na spektakl „Witaj, Dora” grany 7.03.

Poczytajmy Wiersze, 9.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Poezję rosyjską czytać będą aktorzy Teatru Horzycy. Zapraszamy również do udziału chętnych widzów. 
Bezpłatne wejściówki w Biurze Organizacji Widowni Teatru Horzycy tydzień przed wydarzeniem.

Chemia miłości, 15.03. (niedziela), godz. 17.00
Wieczór autorski z piosenkami w wykonaniu Anny Magalskiej-Milczarczyk. 
Wstęp: 25 zł. Rezerwacja biletów w kawiarni lub pod nr tel. 512-221-900

Wernisaż wystawy „Debuts”, 20.03. (piątek), godz. 17.00
Pierwsza edycja przeglądu portfolio utalentowanych debiutujących polskich fotografów. Na projekt 
„Debuts” składał się konkurs, wystawa i album z prezentacją wybranych w konkursie 36 autorów.

Transmisja Poetycka, 21.03. (sobota), godz. 20.30 
W Światowym Dniu Poezji Grupa Literacka Piekary 24 zaprasza na Nonsensobotę z Barańcza-
kiem, z udziałem gości specjalnych. Nie spodziewaj się laurek ku czci Poety, choć jego utwory też 
się pojawią. Dołącz do Wszystkich, Których Bawi Absurd i Nonsens. Pojawią się: Fioletowa Krowa 
i Sam On - Aksolotl. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki na tydzień przed transmisją

WiR - warsztatowe zaWiRowania rodzinne: Palmowy zawrót głowy
22.03. (niedziela), godz. 16.00
Wykonamy wspólnie bajeczne palemki świąteczne. Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Bę-
dzie również czas na czytaną przez Matyldę Podfilipską książkę „Kukuryk”. Wstęp: 15 zł (dziecko 
+ opiekun). Informacje i rezerwacja miejsc pod nr 512-221-900 lub w kawiarni
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 12.00-22.30, sobota 14.00-22.30, niedziela 17.00-22.30

KLUB NRD,  ul. Browarna 6
www.facebook.com/enerdeclub

Re/Animacja with Jaco, 6.03. (piątek)
Żywa legenda polskiej sceny techno.Line Up: Jaco (Warszawa), Zjeck, Dr.Lz, Pepo (Toruń). Wstęp: 10zł

Hałas, Auer, Err Bits, 7.03. (sobota)
Dużo, przepełnionej basem muzyki, ale przede wszystkim dwójka czołowych producentów. Za-
grają: Auer, ERR Bits, Stereo:Typ, Cthulhu. Wstęp: 10 zł

VI Urodziny Real Muzik, 13.03. (piątek)
VI edycja urodzin będzie głównie powrotem do przeszłości i tłustych beatów z lat 90. Dużo dobrej, 
klasycznej muzyki. Zagrają m.in.: Podwójny tytuł mistrza świata IDA oraz zdobywca 12 tytułów 
Mistrza Polski, czyli Dj Eprom oraz IDA World 2014 Champion Show Category, czyli Dj Vazzee.

Impreza Faszyn from Raszyn, 14.03. (sobota)
Możecie przyjść w czymkolwiek, a i tak Was wpuszczą. Wstęp: 10 zł

Odwilż w NRD: Kapital, Frere Avenal, 18.03. (środa)
Zderzenie dwóch muzycznych światów: psychoaktywnej elektroakustyki budowanej na brzmie-
niu instrumentów elektronicznych i dźwięków znalezionych oraz ekstremalnej psychodelii opar-
tej na dźwiękach przetworzonej gitary. Dodatkowo Frère Avenel. Wstęp: 10/15 zł

Odwilż w NRD: Besides, 19.03. (czwartek)
Zwycięzcy Must Be The Music. Będzie można usłyszeć materiał z płyty „We Were So Wrong”. 
Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

Urodziny Re/Animacji, 20.03. (piątek)
Impreza-Niespodzianka od NRD, 21.03. (sobota)
We Love Beats pres. Tusz na Rękach & Szatt jako Zaburzenia
22.03. (niedziela)
Koncert promujący debiutancki album zespołu Zaburzenia. Możecie spodziewać się fuzji szeroko 
pojętej muzyki elektronicznej oraz hip-hopu z elementami spoken word. Szatt zaprezentuje Live 
Act. Po jego zakończeniu do Łukasza dołączy Tusz Na Rękach i wspólnie zagrają materiał z ich 
najnowszego mini-albumu „Sny, w których ginę”. 

Odwilż w NRD: Moanaa, Hesbollah, Siła, 26.03. (czwartek)
Gratka dla fanów ciężkiego grania. Bilety: 15 zł

Dwa Sławy w Toruniu, 27.03. (piątek)
Albumem „Ludzie sztosy” zachwycają się zarówno krytycy, jak i słuchacze w całym kraju. Łodzia-
nie zaprezentują utwory zarówno z tej, jak i ze swoich poprzednich płyt. 

DNA: Dancehall Nice Again - Movie Stars Edition, 28.03. (sobota)
Impreza dancehallowa na której grają Splendid Sound, tańczy Ula Afro Fryc, a dokumentuje Ludwik Lis.

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

Koncert: Spoiwo + Underfate, 5.03. (czwartek)
Koncert: Hades + goście, 7.03. (sobota)
Koncert: Farben Lehre + Raggabarabanda 13.03. (piątek)
Depeche Mode Black Celebration, 14.03. (sobota)
Koncert akustyczny: Jacek Kaczmarski w świecie baśni, 15.03. (niedziela)
Piranha Mini-Fest: Striking Justice (NL), Deszcz, Marksman, Wayfarer Youth (NL), DxD, 20.03. 
(piątek)
Koncert: Komety + Radioaktywny Świat, 22.03. (niedziela)
Made In Toruń - koncert: Jesień + Ser Charles, 28.03. (sobota)
Stand-up Toruń i goście, 29.03. (niedziela)

TUTU JAZZ AND WHISKEY CLUB
ul. Rabiańska 17, www.kadr.torun.pl

Trio Maku, 1.03. (niedziela), godz. 20.00
Trio powstało z inicjatywy gitarzysty Wojtka Makowskiego. Przestrzenią twórczą jest nie tylko 
dźwięk, ale także wzajemna interakcja twórców. Artyści grają głównie własne kompozycje lirycz-
ne, dramatyczne, pomiędzy intensywnością, a przestrzenią i spokojem. Granie w ich wykonaniu, 
to ekspresja nawiązująca stylem do klasyki jazzu, czasem jest to minimalizm, rodzaj muzyki 
filmowej lub pełna improwizacja. Zespół w składzie: Wojtek Makowski, Wojtek Kurek, Bartosz 
Łazarski.
Wstęp wolny

HANZA CAFE
ul. Piekary 28, tel. 56 622-93-54, www.hanzacafe.com

Spotkania podróżnicze
11.03. (środa) Natalia Wielgosz - przypadkiem w Wietnamie
25.03. (środa) Wiktor Jaszczak - Malezja

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA
ul. Łazienna 30, tel. 609-061-506, www.tpart.pl

Salsa Night Party, niedziele, godz. 20.00 Wstęp wolny
Young Power 2, środy, godz. 20.00 Wstęp wolny
Babski Wieczór, dwa czwartki w miesiącu, godz. 19.00
40+, soboty, od godz. 20.00



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

XII Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży
9-12.03. (poniedziałek-czwartek), od godz. 9.00
Spotkanie z żywym słowem, które dzięki stworzeniu sytuacji scenicznej, aktorskiej inter-
pretacji tekstu, zastosowaniu gestu, mimiki, gry rekwizytem, ruchu scenicznego, zyskuje 
ciekawe, nowe znaczenia. Jednoosobowe występy tradycyjnie będą podzielone według pię-
ciu kategorii wiekowych: 
9.03. uczniowie gimnazjum i liceum (kat. IV i V)
10.03. dzieci w wieku 6-7 lat (kat. I)
11.03. uczniowie II i III klas szkół podstawowych (kat. II)
12.03. uczniowie IV-VI klas szkół podstawowych (kat. III)

M. Guśniowska, „Romeo i Mrówka”
1.03. (niedziela), godz. 16.30 – prapremiera
3.03. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
4.03. (środa), godz. 12.00
5-6.03. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
26-27.03. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00
29.03. (niedziela), godz. 12.00
Spektakl wyreżyserowany przez Laurę Słabińską to zabawna historia pełna efektów presti-
digitatorskich. Opowiada o ślepej miłości dwojga na pozór niepasujących do siebie bohate-
rów – Mrówki i Mrówkojada. Czy na przekór swoim rodzinom i całemu światu będą razem? 
Przez perypetie zakochanych bohaterów poprowadzą nas Magik-Narrator i jego towarzysz 
– Asystent K. Iluzjoniści przygotowali widowisko pełne sztuczek i niesamowitych zdarzeń. 
Sprawią, że coś zniknie, wyczarują co nieco z cylindra, a nawet przetną kogoś na pół! 
Bilety: 15 zł, niedziela – 17 zł

„Brzdęk i Dźwięk”, 8.03. (niedziela), godz. 12.00 Bilety: 15 zł

„Brygada Misiek”
8.03. (niedziela), godz. 18.00
9-10.03. (poniedziałek-wtorek), godz. 12.00 Bilety: 20 zł

A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
11-13.03. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00
14.03. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 15 zł, niedziela 17 zł

T. Jansson „W Dolinie Muminków” 
17-18 .03. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
20.03. (piątek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 15 zł

J.K. Teske „Wschód i zachód słonia” 
19.03. (czwartek), godz. 11.30
22.03. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 13 zł, niedziela 15 zł

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

„Bar pod zdechłym psem”, 1.03. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30/25 zł 

„Tango FM”, 7.03. (sobota), godz. 16.00 i 19.00
Spektakl muzyczny Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. On (Piotr Machalica) 
od kilku lat prowadzi wieczorną audycję w małej rozgłośni radiowej, przypominającą naj-
piękniejsze polskie tanga. Prezentowane na antenie utwory i ciepły głos spikera działają 
kojąco na spragnionych odpoczynku słuchaczy. Ale ta audycja, będzie szczególna i bardzo 
osobista, a nawet wymknie się nieco spod kontroli… Spektakl wzbogacają najpiękniejsze 
polskie tanga, takie jak słynne „Nie kochać w taką noc to grzech”, „To ostatnia niedziela” 
czy „Szkoda twoich łez”, a także bardziej współczesne („Tango triste” Edwarda Stachury, 

T

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

Duża scena
A. Lindgren „Pippi Pończoszanka”
1.03. (niedziela), godz. 19.00 - Weekend teatralny dużej rodziny
2-6.03. (poniedziałek-piątek), godz. 19.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Weekend teatralny dużej rodziny, 1.03. (niedziela)
W Programie: spektakl „Pippi Pończoszanka”, upominki od Pippi, zabawy i atrakcje dla dzieci, zdjęcia 
z Pippi i jej przyjaciółmi, słodka niespodzianka. Projekt dla rodzin wielodzietnych (3+) z Kartą Dużej Ro-
dziny. Obowiązują wejściówki. Ilość miejsc ograniczona.

Dzień Kobiet: Polski Teatr Tańca: „Czterdzieści”, 8.03. (niedziela), godz. 18.00
Reżyseria, choreografia, scenografia i teksty: Jo Strømgren. Spektakl śledzi życie pewnej kobiety od mo-
mentu jej przyjścia na świat w roku 1973 do rocznicy urodzin w 2013. Te cztery dekady są odbiciem 
czasu zwątpień, nadziei, zmagań, wyborów i nieprzewidzianych wydarzeń, którymi kierują heroiczne 
cnoty – żądza życia i chęć przetrwania. Wiele warstw przedstawienia portretuje nie tylko indywidualne 
poszukiwania konkretnego człowieka, lecz staje się także synonimem pewnej podróży kraju i zespołu 
Teatru Tańca. Bilety: I miejsca 60 zł, II miejsca 50 zł, III miejsca 40 zł

„Między nami: Kaczmarski – Świetlicki” - foyer II piętra
10.03. (wtorek), godz. 19.00
21-22.03. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

W. Bogusławski, S. Wyspiański, W. Gombrowicz „Miny polskie”
12-15.03. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

M. Wierzchowski „Kansas”
28.03. (sobota), godz. 19.00 - prapremiera
29.03. (niedziela), godz. 19.00,
Akcja spektaklu rozpoczyna się na trzy dni przed… No, właśnie, przed czym? Wszyscy wiedzą, że wkrótce 
nastąpi COŚ, co na zawsze odmieni ich życie. Mówią o tym media, sami bohaterowie, ich sny. W obliczu 
sytuacji, w jakiej się znaleźli, każdemu z bohaterów przyjdzie zweryfikować cały swój system wartości. 
Główną inspiracją dla „Kansas” jest „Czarnoksiężnik z Kariny Oz” Lymana Franka Bauma. Podobnie jak 
tam, główna bohaterka ma na imię Dorotka. W Kansas, które być może – jeśli dać wiarę dziewczynce 
– było kiedyś ostoją ludzkiej solidarności, pracowitości, pobożności i odważnego dążenia do sprawiedli-
wości, coś poszło nie tak. Dorotka postanawia więc wyruszyć w podróż do być może jedynego człowieka, 
który byłby w stanie przywrócić Kansas utracony ład, ludziom w nim mieszkającym dom, a życiu sens. Jej 
wyprawa jest też – a może przede wszystkim – wyzwaniem rzuconym ogarniającemu ją zwątpieniu w to, 
że człowiek jest z natury dobry. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

Scena na Zapleczu

L. Bärfuss „Witaj, Dora”
4-6.03.  (środa-piątek), godz. 19.00
7.03. (sobota), godz. 18.00 TiR – Teatr i Rodzina
8.03. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł 

A. Ferency „Upadek pierwszych ludzi”
18.03. (środa), godz. 11.00 i 19.00)
19-22.03. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł 

Poczytajmy Wiersze: poezja rosyjska
9.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Poezję rosyjską m.in. Wysockiego, Okudżawy, Jesienina, Achmatowej, Brodskiego prezentować będą 
aktorzy teatru. Do przeczytania swoich ulubionych wierszy zapraszamy również widzów. Wstęp wolny. 
Bezpłatne wejściówki można odbierać od 2.03.  Miejsce: Kawiarnia „Wejściówka”

TEATRY
„Słodkie tango retro” Wojciecha Młynarskiego). To uniwersalna opowieść o miłości opowiedziana 
właśnie poprzez melodię tanga – pełnego namiętności, walki o dominację i pasji. Opowieść pełna 
humoru widziana z punktu widzenia mężczyzn, narzekających na kobiece wymówki i przyzwycza-
jenia. Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

„Hemar w chmurach”, 8.03. (niedziela), godz. 16.00 i 19.00
Spektakl muzyczny Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie nawiązujący do najlepszych 
tradycji przedwojennego kabaretu literackiego. W programie znalazły się wiersze, skecze i piosen-
ki Mariana Hemara – poety, satyryka, dramaturga, reżysera, autora tekstów ponad dwóch tysięcy 
piosenek. Widzowie usłyszą między innymi takie utwory, jak „Czy pani Marta jest grzechu warta”, 
„Upić się warto” „Tyle jest miast”, czy „Kiedy już zakwitną białe bzy”. Spektakl podzielono na 
dwie części: pierwsza opowiada stosunkach damsko-męskich, w drugiej znajdują się elementy 
związane z narodowością Hemara, wojną i emigracją. Reżyseria - Piotr Machalica.
Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

Chango Spasiuka – koncert muzyki argentyńskiej 
10.03. (wtorek), godz. 19.00
Chango Spasiuk to jeden z najważniejszych przedstawicieli nowej argentyńskiej muzyki folkowej. 
Podstawą jego twórczości jest chamamé, tradycyjna muzyka jego ojczyzny, północno-argentyń-
skiego regionu Misiones. Zapalonemu akordeoniście i kompozytorowi Chango Spasiukowi udało 
się przekształcić chamamé – do tej pory znany tylko znawcom ludowy styl argentyński – w wysoko 
rozwiniętą formę sztuki. Przy tworzeniu swojej muzyki Spasiuk eksperymentuje wykorzystując lu-
dowe polki, mocne ranchera, wesołe schotis i szybkie rasguidos dobles.
Bilety: 50 zł normalny, 45 zł ulgowy

„Machiavelli”
18-19.03. (środa-czwartek), godz. 19.00 
27-29.03. (piątek-niedziela), godz. 19.00 
Bilety: 40/35 zł 

„Rosnę” 
21-22.03. (sobota-niedziela), godz. 11.00
28-29.03. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Bilety: dziecko z opiekunem 35 zł, dwoje opiekunów z dzieckiem 50 zł, każdy kolejny bilet dla 
dziecka w cenie 14 zł.

Krzysztof Herdzin Trio
21.03. (sobota), godz. 19.00
Koncert tria w składzie Krzysztof Herdzin (piano), Robert Kubiszyn (kontrabas), Cezary Konrad 
(perkusja). Widzowie usłyszą utwory z płyty Capacity - albumu, którym Krzysztof Herdzin powrócił 
do jazzu. Krzysztof Herdzin to uznany pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent, producent pły-
towy, multiinstrumentalista, wykładowca akademicki. Jest autorem orkiestracji muzyki Jana A.P. 
Kaczmarka do filmu „Finding Neverland”, nagrodzonej Oscarem 2005. Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Życia garść – Anna Jantar w piosenkach i wspomnieniach
23.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Recital poświęcony twórczości Anny Jantar, jednej z największych gwiazd polskiej muzyki rozryw-
kowej, której kariera, u szczytu sławy, została przerwana przez tragiczną śmierć. Oprócz wielkich 
przebojów, jak „Nic nie może wiecznie trwać”, „Tyle słońca w całym mieście”, „Najtrudniejszy 
pierwszy krok”, „Ktoś między nami”, usłyszymy także piosenki mniej znane. W swoich aranża-
cjach Jarosław Babula przechodzi płynnie od piosenek lirycznych, przez rockowe brzmienia po 
jazz a nawet żywiołowy pop. Wspomnienia, anegdoty i poezja w połączeniu z muzyką i śpiewem. 
Śpiew: Beata Buczek- Żarnecka. Narracja: Mariusz Żarnecki.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w siedzibie Teatru.

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

„Rasputin czyli romans po rosyjsku”
1.03. (niedziela), godz. 17.00
Spektakl kabaretowy dla dorosłych. Osobista spowiedź największego skandalisty wśród rosyj-
skich Don Juanów. Pełna frywolnych, a może nawet pikantnych szczegółów, absolutnych tajemnic 
alkowy. Tajemnic których byśmy nigdy nie poznali gdyby nie podsłuchane zwierzenia Rasputina. 
Tajemnic, które często bawią ale lepiej ich dzieciom nie zdradzać. Tajemnic, które mogły by cza-
sem przestraszyć o ile nie są wyssane z palca. Jak to w kabarecie. A wszystko okraszone rosyjskim 
romansami w wykonaniu prawdziwych mistrzów tego gatunku.
scenariusz i reżyseria: Jacek Pietruski, opracowanie muzyczne: Michał Hajduczenia, obsada: Gra-
żyna Rutkowska-Kusa, Magda Cysewska, Michał Hajduczenia, Jacek Pietruski, 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

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

(wystawy w dziale Galerie)

Jazzowa Akademia Kultury: Złota Era Swingu. Koncert Big Bandu 
MDK, 12.03. (czwartek), godz. 19.00
Muzyczna podróż w lata 30. i 40., czyli Złotą Erę Swingu. Zagra Big Band MDK pod dyrekcją 
Igora Nowickiego, który w programie zaprezentuje blok popularnych standardów z repertuaru 
Franka Sinatry oraz zaaranżowaną na big band muzykę filmową. Wstęp: 10 zł

Scena młodych: Koncert piosenek o miłości, 20.03. (pt.), godz. 19.00
Utwory z repertuaru Sistars, Lemona, Ani Szarmach, a także Franka Sinatry czy Grażyny Łoba-
szewskiej. Nie zabraknie również muzyki filmowej. Zespół w składzie: Tomasz Cienkowski - 
gitara klasyczna, Mateusz Płotkowski – pianino, Kamil Nowosiad – perkusja, Kamila Sikorska 
– skrzypce, Olga Wróblewska – trąbka, Dorota Wojciechowska – bas oraz wokaliści związani 
z Duszpasterstwem Akademickim św. Józefa. Wstęp: 5zł

Czas aquokalipsy – spotkanie z Moniką Kuźniewską
27.03. (piątek), godz. 18.30 
Komitet Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej. W czasie spotkania przyjrzymy się współ-
czesnym hodowlom ryb. Po wykładzie zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji i zaprasza-
my także na stoisko informacyjne. Monika Kuźniewska - doktorantka w Katedrze Ekonomii 
Akademii Leona Koźmińskiego, zajmuje się środowiskowym i społecznym kosztem chowu 
przemysłowego zwierząt. Wstęp wolny

60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 6.03. (piątek), od godz. 10.00
Eliminacje miejskie. Informacji udziela Joanna Łagan – tel. 56 664-49-12

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

Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 
5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu, do 24.03.
Wystawa jest pierwszą od ponad 10 lat próbą zaprezentowania w tej formie szerszemu odbiorcy 
tragicznej, ale i bohaterskiej zarazem historii 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która działa-
ła na Pomorzu w latach 1945–1946.

Wystawa poświęcona pamięci i twórczości Haliny Kowalczyk
26.03. (czwartek), godz. 18.00
Halina Kowalczyk (zm. 2014 r.) - toruńska artystka, autorka książki „101 zabawek na choin-
kę”. Jej obszarem działań artystycznych były głównie malarstwo i grafika, ale na wystawie 
znajdą się również prace z innych dziedzin. Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja etiudy 
„Don Kichot” w wykonaniu młodzieży z Teatru Amorficznego prowadzonego przez Joannę 
Łagan.
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:

Wokół sztuki - świeczniki, 3.03. (wtorek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty malowania na szkle, uczestnicy wyko-
nają kolorowe obrazki na szklaneczkach- świecznikach. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. 
Wstęp: 8 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Ptaki cwaniaki i rozrabiaki, 7.03. (sobota), godz. 11.00
Warsztatowe spotkanie autorskie z pisarką i ilustratorką książek Izą Niewiadomską-Labiak. 
Spotkanie promować będzie jej najnowszą książkę: „Ptaki cwaniaki i rozrabiaki”. Publikacja 
zawiera rymowane bajki zwierzęce, które bawią i uczą, jak żyć w zgodzie ze światem i być 
szczęśliwym. Autorka podczas spotkania będzie recytować rymowane bajki, opowiadając 
o swojej twórczości literackiej i ilustratorskiej. Poprowadzi także dla małych i dużych warsz-
taty artystyczne. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Kobieca Inspiratornia: Słodycz pralinek, 12.03. (czw.), godz. 17.30
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby własnoręcznie wykonać różnego rodzaju praliny.  
Obowiązują zapisy. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 10 zł

DOM MUZ, MDK, WOAK



Portrety kobiet - warsztaty, 10.03. (wtorek), godz. 17.30
Zapraszamy wszystkie kobiety małe i duże (oraz osoby towarzyszące) do refleksji nad obchodami 
Święta Kobiet. Spotkanie będzie poświęcone różnym stylom życia kobiet w historii i współczesno-
ści. Uczestnicy będą mogli stworzyć portrety-wizytówki w wybranych technikach plastycznych. Pro-
wadzenie: Joanna Łagan. Wstęp: 3 zł (dla osób nieuczestniczących w zajęciach stałych Domu Muz)

Podróże małe i duże: Kondory, Andy i kapelusze czyli tajemnice Peru 
14.03. (sobota), godz. 11.00
Spotkanie z Kingą Nemere-Czachowską. Wybierzemy się w wirtualną podróż, obejrzymy zdjęcia, 
poznamy zwyczaje mieszkańców tego miejsca świata. Po spotkaniu dzieci zapraszamy na warszta-
ty, podczas których m.in. poznamy tajniki „pisma” supełkowego oraz zgłębimy tajniki sztuki i stro-
jów Peru. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne
14.03. (sobota), godz. 11.00, 28.03. (sobota), godz. 11.00
Prowadząca: Gabriela Kutyba. Wstęp: 15 zł

Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 
5 Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu, 14.03. (sob.), godz. 14.00
Spotkanie z Januszem Niemcem, inżynierem i działaczem społecznym, synem Antoniego Żubryda 
dowódcy antykomunistycznej partyzantki. Jako dziecko dwukrotnie był więziony przez władze ko-
munistyczne i po latach ogłoszony został najmłodszym więźniem Polski Ludowej. Wstęp wolny.

Spektakl „Królowa Śniegu”, 16.03. (poniedziałek), godz. 17.00
Jedna z najsłynniejszych baśni Andersena. Zabawa w teatr dla dzieci i dorosłych w adaptacji Teatru 
Janek Wędrowniczek z gm. Wielka Nieszawka. Wstęp wolny

Przygotowania do powitania wiosny, 17.03. (wtorek), godz. 11.00
Warsztaty plastyczno-ruchowe dla klas 1-3 (lub przedszkolaków). W programie m.in.: ciekawostki 
o tym, jak wita się wiosnę w różnych krajach; tworzenie projektów płaskich lub przestrzennych 
Marzanny oraz poznanie wybranych fragmentów poezji i prozy dotyczących wiosny. Prowadzący: 
Joanna Łagan oraz Krzysztof Łodygowski. Wstęp: 3 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Kolorowy zawrót głowy, 18.03. (środa), godz. 10.00
Zajęcia dla przedszkolaków. Dzieci wykonają kolorowe prace w technice malowania na szkle. Zaję-
cia dla grup zorganizowanych. Obowiązują zapisy. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 7 zł

Poranek teatralny teatru Magma: „Wiosna w ogrodzie” 
21.03. (sobota), godz. 11.00
Ciepłe słońce, błękit nieba, już o ogród zadbać trzeba... W tych przygotowaniach ogrodniczce prze-
szkadza ptak, którego nasza bohaterka chce przegonić przy pomocy stracha na wróble, ten zaś 
okazuje się być bardzo strachliwy. Po spektaklu odbędą się warsztaty dla dzieci. Wstęp: 9 zł

(Po)ruszamy szkołę, 21.03. (sobota), godz. 12.00-17.00
Warsztaty taneczne dla pracujących z dziećmi nauczycieli, pedagogów, opiekunów, pracowników 
świetlicy, wychowawców kolonijnych oraz kreatywnych rodziców. Proste tańce zaczerpnięte z ludowo-
ści polskiej i tradycji innych krajów europejskich. Utwory zostaną wykonane na żywo przez muzyków 
folkowych - Jakuba Szczygła (flet) i Tomasza Fojgta (gitara). Prowadząca: instruktor tańca Katarzyna 
Kostańska. Zapisy: poruszamyszkole.blogspot.com, stowarzyszenie.tartak@gmail.com. Wstęp: 50 zł

Międzypokoleniowe spacery historyczne po Podgórzu 
21.03. (sobota), godz. 12.00, 28.03. (sobota), godz. 11.00
Otwarte spacery z przewodnikiem po historycznym Podgórzu.  Wstęp wolny

Warsztaty geocachingowe 
grupa I: 26.03. (czwartek), godz. 16.30-18.30, 28.03. (sobota), godz. 10.30-12.30
grupa II: 27.03. (piątek), godz. 16.30-18.30, 28.03. (sobota), godz. 13.00-15.00
Uczestnicy poznają ideę geocachingu i wykonają specjalne skrytki, które następnie rozmieszczą 
w wybranych miejscach. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

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

Dzień Kobiet w świetlicy, 5.03. (czwartek), godz. 15.30
Zajęcia plastyczne dla dzieci, uczestnicy wykonają drobiazgi z okazji Dnia Kobiet. Wstęp wolny

Rodzinne Planszowanie, 15.03. (niedziela), godz. 10.00-18.00
Spotkanie z grami planszowymi dla małych i dużych. Wstęp wolny

W poszukiwaniu wiosny... (7-13 lat),  16.03. (pon.), godz. 15.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci, na których poszukamy nadchodzącej wiosny. Wstęp wolny

Wielkanocna Manufaktura, 23.03. (poniedziałek), godz. 17.30
Na warsztatach wykonamy stroiki na wielkanocny stół. Zajęcia przeznaczone dla rodzin i doro-
słych. Wstęp: 10 zł. Obowiązują zapisy

Ozdoby wielkanocne (7-13 lat), 30.03. (poniedziałek), godz. 15.30
Warsztaty sztuki użytkowej, a których uczestnicy wykonają ozdoby na zbliżające się święta wiel-
kanocne. Wstęp wolny

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

Wystawa fotograficzna Klubu Foto-Cyfra, 2.03. (poniedziałek)
Warsztaty Ga-Ga GaGa, 7-8.03. (sob.-niedz.), godz. 10.00-16.00
Warsztaty Ga-Ga GaGa to język ruchowy Ohada Naharina, dyrektora artystycznego i cho-
reografa Batsheva Dance Company w Tel Avivie. Jest to technika pomocna dla tancerzy, jak 
i dla wszystkich, którzy lubią się ruszać. Dzięki tej metodzie ciało uzyskuje większą giętkość 
i elastyczność. Zajęcia polegają na całkowitej improwizacji, w której wykorzystuje się pracę 
z wyobraźnią. Warsztaty poprowadzi Natalia Iwaniec.

Szkolna Scena Piosenki i Poezji, 14.03. (sobota), godz. 15.00
Wiersze, które lubimy, 19.03. (czwartek), godz. 12.00
Półfinał Miejskiego Konkursu Recytatorskiego

Wierszoklepka
20.03. (piątek), godz. 10.00 I etap Konkursu Recytatorskiego
27.03. (piątek), godz. 10.00 Finał

Wiosna, wiosna ach to Ty...  20.03. (piątek), godz. 18.00 
Koncert zapowiadający Pierwszy Dzień Wiosny. Gra Big-Band MDK

Nowa Scena Muzyczna, 27.03. (piątek), godz. 19.00
Spektakl muzyczny „Namiętności” z muzyką E. Stachury, słowa M. Hłasko w wykonaniu Teatru 
R Bezimienni

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

Ewolucja aparatu fotograficznego i jej wpływ na historię fotografii 
4.03. (środa), godz. 17.30
Pierwszy z cyklu wykładów i pokazów Sztuka fotografii. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – 
specjalista ds. fotografii WOAK. Wstęp wolny.

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas V teatru 
4-5.03. (środa-czwartek) Różne oblicza Zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński, Być jak samuraj 
– orientalni tropiciele, zajęcia w Muzeum Okręgowym
18-20.03. (środa-piątek) Czy wszystko jest gładkie? Technika frotażu, artbook – zajęcia pla-
styczne, Improwizacja w tańcu, zajęcia prowadzi Marta Zawadzka.

Warsztaty Event marketing w pigułce, 6-8.03.
Zajęcia prowadzi Piotr Lenkiewicz, cena 130 zł 

Warsztaty ABC fotografowania dla dorosłych.  Fotografia rodzinna
7.03. (sobota)
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena 40 zł 

Ogólnopolskie warsztaty piosenkarskie Śpiew estradowy, 12-15.03.
Zajęcia prowadzą: Ewa Kossak, Artur Grudziński i Erwin Regosz. Cena 450 zł (obejmuje koszty 
wyżywienia i zakwaterowania) 

Warsztaty News, reportaż, etiuda fabularna, 14-15.03.
Zajęcia prowadzą: Marek Mikielewicz i Marek Baranowski. Cena 200 zł, termin zgłoszeń: 6.03.

Warsztaty Fotografia studyjna, 13-14.03.
Zajęcia prowadzi Marek Czarnecki. Cena 400 zł, termin zgłoszeń 6.03.

60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje rejonowe
21.03. (sobota) Wstęp wolny

Warsztaty z cyklu Pedagogika cyrku dziecięcego, 21-22.03.
Kulturalni-e! 27.03. (piątek)
Wykłady Dominika Pokornowskiego „Rola instytucji w sieciowej kulturze nowych mediów” 
oraz Artura Jabłońskiego „Młodzieżowe portale społecznościowe” inaugurujące program Kul-
turalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury.

Warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch, 27-29.03.
Zajęcia prowadzą: Magdalena Jasińska, Erwin Regosz, Krystian Wieczyński i Marta Zawadzka. 
Cena 80 zł, termin zgłoszeń: 13.03.

Muzyka. Finał przeglądu w ramach Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu 
29.03. (niedziela)
Miejsce: Od Nowa. Wstęp wolny
Informacje szczegółowe na www.woak.torun.pl

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

 
Wahadło Foucaulta
O obrotach
Rzeka

Wystawy czasowe:

Wmixuj się!, do 13.03.
Barwy ze słońca
Więcej światła
Postery Europejskiej Agencji Kosmicznej
Astrożarty
Wystawa optyczna

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)
zajęcia laboratoryjne: wtorki-czwartki, godz. 10.00-12.00, piątki, godz. 11.00-13.00
W obu pracowniach został położony nacisk na pracę eksperymentalną uczestników, a zostały skonstru-
owane w ten sposób, aby sprzyjały prowadzeniu przez uczestników procesu badawczego, od hipotezy, 
poprzez planowanie doświadczeń ją sprawdzających, po jej weryfikację doświadczalną i wnioski. 
Pracownia kreatywna „przebudowa” (III piętro)
Pracownia pozwala na rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci. Realizowanym w jej przestrzeni za-
jęciom 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 dużych, które pozwolą dzieciom, ale również 
dorosłym na wcielenie się w rolę konstruktora. 

Imprezy/warsztaty:
Dla przedszkoli:
Wesołe Miasteczko Prof. Młynka i Jego Przyjaciół, wtorki, godz. 10.00-12.30
Przedszkolakom proponujemy twórczą pracę nad niezwykłymi projektami i spontaniczny trening ko-
munikacji z rówieśnikami. Wszystko w świecie najbliższym dzieciom - Świecie zabawy, czyli Wesołym 
Miasteczku! Dzieci skłonione zasadami zabawy do osiągnięcia wspólnego dla całej grupy przedszkolnej 
celu, ukradkiem zaznajamiają się z trudną sztuką zawierania kompromisów. 
Czarodziejska szafa gra!, wtorki, godz. 10.00-12.30
Starszakom proponujemy niezwykłą podróż w krainę magicznej muzyki, która oczaruje nas swoimi kre-
atywnymi pomysłami, dzięki którym zbudujemy nieprawdopodobne czarodziejskie szafy. Warsztaty to 
zwinne połączenie edukacji muzycznej z elementami Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz 
edukacji matematycznej w twórczej i radosnej zabawie kreatywnymi klockami Imagination Playground. 
Odkrywamy Planetę, wtorki, godz. 10.00-12.30
Wszystkich Przedszkolaków zapraszamy na niezwykłą wyprawę w Kosmos! Zbudujemy rakietę i wy-
ruszymy odkrywać nowe Planety. Przy okazji świetnej zabawy, nauczymy się co nieco co o Układzie 
Słonecznym, uśmiechniemy się do Gwiazd i pędząc z Małą Niedźwiedzicą Wielkim Wozem pomachamy 
Księżycowi. Dzieli Przedszkolacy nie tylko odkryją niezwykłą planetę, ale też zaplanują jak będzie wyglą-
dać na niej życie, tworząc niepowtarzalne wynalazki pomocne nowym mieszkańcom Planety. 

WMŁYN WIEDZY
Eko Maluchy (od 20.03.), piątki, godz. 10.00-12.00
5-6 lat. Warsztat trwa ok. 45 min. Pozostały czas opiekun może wykorzystać na zwiedzanie 
wystaw. Czy wyobrażasz sobie świat bez koszy na śmieci? Kto wyprodukował te wszystkie 
odpady, jakie czeka je los i dlaczego kaczka nie lubi brudnej wody? Wspólnie zbudujemy 
oczyszczalnię ścieków, „umyjemy” wodę oraz pomalujemy dźwięki lasu. 

Dla szkół:
Magia CO2, wtorki, godz. 10.00-11.00; 12.00-13.00
SP 1-3: Chemiczny warsztat pokazujący właściwości tego wszechobecnego w naturze gazu. 
Uczestnicy w zabawny i eksperymentalny sposób dowiedzą się, co to jest powietrze, jaki jest 
jego skład i jak się zachowuje balon napełniony dwutlenkiem węgla lub powietrzem w porów-
naniu z balonem napełnionym helem. 
Poczuj chemię, środy, godz. 10.00-11.00; 12.00-13.00
Gimn. 1-3, liceum 1-3 (profil nieprzyrodniczy). Czy wiesz czym się różni zlewka od cylindra 
miarowego? Co to jest erlenmejerka i biureta? Czy potrafisz sam złożyć sączek? Przyjdź do 
nas a wszystkiego się dowiesz! Eksperymentatorzy zapoznają Cię z poszczególnymi elemen-
tami sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz wykorzystają je w doświadczeniach.
Czy pecHa można zmierzyć, środy, godz. 10.00-11.00; 12.00-13.00
Liceum.1-3. Czemu robisz kwaśną minę po zjedzeniu cytryny? Czy mydło o pH pięć i pół jest 
najlepsze dla twojej skóry? Która woda mineralna jest dla nas odpowiednia? W czasie zajęć 
uczestnicy dowiedzą się czym jest skala pH, poznają naturalne i syntetyczne wskaźniki kwa-
sowo-zasadowe, a jeden z nich sami przygotują. Następnie przetestują kilka indykatorów na 
roztworach, które otaczają nas na co dzień.
Formuła 1, czwartki, godz. 10.00-11.00; 12.00-13.00
SP 1-3, SP 4-6, Gimnazjum 1-3 Warsztat dla wszystkich zapalonych majsterkowiczów.  
Na warsztatach uczestnicy w grupach samodzielnie zaprojektują i zbudują z przedmiotów 
codziennego użytku pojazdy napędzane siłą odrzutu. Zajęcia poprowadzone będą z wykorzy-
staniem elementów metody IBL (Inquiry-based learning). Wspólnie będziemy rozwiązywać 
problemy konstrukcyjne, a w wielkim wyścigu zmierzymy się z III Zasadą Dynamiki Newtona.
Serce na dłoni, piątki, godz. 12.00-13.00
SP 4-6, Gimnazjum 1-3. Na warsztatach zbadamy działanie układu oddechowego i krwiono-
śnego. Uczestnicy własnoręcznie zrobią model płuca i zapoznają się z mechanizmem jego 
działania. Stworzymy sztuczną krew i jak chirurdzy zajrzymy w głąb prawdziwego serca.  
Na koniec wyznaczymy prawidłowy przepływ krwi przez serce i płuca. 

Warsztaty weekendowe:
Wonne atelier, 7.03. (sobota), godz. 12.00-13.00; 15.00-16.00 
Jak wybrać idealny zapach? Które zapachy wzbudzają w tobie pozytywne emocje? Czy am-
bra to naprawdę wynik niestrawności kaszalota? Czy to prawda, że piżmo pomaga uwodzić 
mężczyzn? Jakie zapachy działają na płeć piękną? Co sprawia, że perfumy zostają długo na 
naszej skórze?
Serce na dłoni, 14.03. (sobota), godz. 12.00-13.00; 15.00-16.00 
Do dwóch razy sztuka, 21.03. (sobota), godz. 12.00-13.00; 15.00-16.00 
Warsztat kierowany jest dla rodzin i dzieci w różnym wieku. W trakcie zajęć uczestnicy sa-
modzielnie wykonają po dwie, jedyne w swoim rodzaju kompozycje artystyczne w niezwykłej 
technice graficznej - monotypii.
Zagadkowa przygoda prof. Młynka, 28.03. (sobota), godz. 12.00-13.00; 15.00-16.00 
Profesor Młynek wyrusza w pełną przygód podróż po nieznanej krainie. Podróż ta nie jest 
jednak łatwa, gdyż stoi przed nim wiele wyzwań i nieoczekiwanych zagadek, którym będzie 
musiał sprostać. Pomocny mu w tym będzie plecak pełen skarbów, z którym nasz bohater ni-
gdy się nie rozstaje. Naszym zadaniem będzie wykonanie wielu ciekawych rekwizytów rodem 
z survivalowych wypraw.

Ścieżka edukacyjna, wtorek-czwartek, godz. 10.00-13.00 i 13.00-16.00, 
piątek, godz. 11.00-14.00
(opiekun przy zakupie biletu zgłasza, na której wystawie ma odbyć się ścieżka i dla jakiej 
grupy wiekowej ma być ona przygotowana). Oferta dla wszystkich poziomów nauczania 
Centrum zaprasza na zwiedzanie wystaw optycznych w ramach ścieżki edukacyjnej. Sposób 
zwiedzania ekspozycji (filmy, prezentacje, zadania do wykonania) jest przygotowany w po-
staci ścieżek dopasowanych do czterech poziomów edukacyjnych (do wyboru przez grupę) 
i umożliwia uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności. Po realizacji ścieżki (od 40 do 90 
minut) pozostały czas można wykorzystać na zwiedzanie wystaw CNMW.
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Z cyklu Toruń Miasto Zabytków: Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Toruniu widziany na nowo. O konserwacji świątyni i odkrytych 
zabytkach, 13.03. (piątek), godz. 18.00
Podczas kolejnego spotkania przygotowanego wspólnie przez Książnicę Kopernikańską i Toruń-
ski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przeszłość spotka się ze współczesnością. Re-
lację z pierwszego etapu prac konserwatorskich przeprowadzonych w zeszłym roku w kościele 
Świętojakubskim przedstawią specjaliści z toruńskiej firmy Relief. O odkryciach, których przy tej 
okazji dokonano opowie Maria Rdesińska. Pracami konserwatorskimi objęto ściany oraz sklepie-
nia prezbiterium i zakrystii. Efekty dostrzeże każdy, kto dawno nie odwiedzał toruńskiej świątyni 
uznawanej za najdoskonalsze europejskie wcielenie kamiennej architektury gotyckiej przetłuma-
czonej na cegłę.

Czy dziewiętnastowieczne malarstwo religijne w Toruniu jest 
bezwartościowe? O zapomnianych pracach Juliana Wałdowskiego
20.03. (piątek), godz. 18.00
Prelekcja Sławomira Majocha z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Na przykładzie twórczości 
Juliusza Wałdowskiego, polskiego artysty, który w latach 80. XIX w. zrealizował prestiżowe za-
mówienia kościelne w Toruniu, Wielkopolsce i na Śląsku – Sławomir Majoch postawił ciekawe 
pytania: Czy rzeczywiście toruńskie malarstwo religijne drugiej połowy XIX w. nie zasługuje na 
zainteresowanie, a autorzy prac skazani są na zapomnienie? Czy jest to tylko sztuka na pograni-
czu barwnej ilustracji i przedstawienia dewocyjnego, przesiąkniętego mdłym sentymentalizmem 
i eklektyzmem? Jakie czynniki przyczyniły się do wyparcia z historii sztuki Torunia tego rodzaju 
malarstwa i uznania go za wtórne i bezwartościowe? 

Spotkanie z Jackiem Dehnelem, 23.03. (poniedziałek), godz. 18.00
Laureat Nagrody im. Kościelskich i Paszportu „Polityki” opowie o „Matce Makrynie”. To jego naj-
nowsza książka. Pierwszoplanową postacią jest w niej przeorysza klasztoru bazylianek w Rzymie 
Makryna Mieczysławska - w latach 40. XIX wieku sławna w całej Europie i wielbiona przez polską 
emigrację.
Dehnel, mistrz apokryfu i parafrazy, przedstawia w „Matce Makrynie” dwie przeplatające się spo-
wiedzi Mieczysławskiej. W pierwszej, oficjalnej, jest torturowaną przez Moskali przeoryszą zako-
nu unickiego, cudotwórczynią i prorokinią. W drugiej, prywatnej - Iriną Wińczową, maltretowaną, 
żyjącą w nędzy żoną alkoholika, która żeby przetrwać wymyśla atrakcyjną historię.
Jacek Dehnel (ur. 1980 w Gdańsku) - poeta, prozaik, tłumacz, malarz. Autor m.in. powieści „Lala” 
(2006) i „Saturn” (2011), zbioru czterech minipowieści „Balzakiana” (2008), zbioru szkiców 
o starych zdjęciach „Fotoplastikon” (2009), cyklu felietonów „Młodszy księgowy. O książkach, 
czytaniu i pisaniu” (2009). Jego utwory są tłumaczone m.in. na język angielski, niemiecki, hisz-
pański, chorwacki, turecki i hebrajski. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym Nagrody 
Kościelskich i Paszportu „Polityki”. Był nominowany do nagród: NIKE, Cogito, i Angelus. Mieszka 
w Warszawie.

Na spotkania wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

2000 i 1 spojrzeń na wielkie piękno
6.03. (piątek), godz. 16.00, do 31.03.
Na wystawie zostaną zaprezentowane prace malarskie Anny Sas-Fordońskiej i Urszuli Szymko-
wiak. W pracach malarskich Anny Sas-Fordońskiej dominuje rodzimy pejzaż i ten podglądany 
w czasie rozmaitych dalszych i bliższych podróży, architektura, uroda parkowego krajobrazu. 
Szczególną częścią jej twórczości są portrety odzwierciedlające twarze ludzi, których doświad-
czyły przebyte lata, trudy życia i troski. Artystka prace wykonuje różnymi technikami zależnie od 
nastroju i tematu: olejem, akrylem akwarelą, tuszem, pastelą, rzeźbi, dekoruje wnętrza, para się 
fotografią. Urszula Szymkowiak maluje od najmłodszych lat. Pędzle i farby stanowią nieodłączną 
część życia artystki. Uważnie przyglądała się innym twórcom (szczególne wrażenie zrobiła na niej 
sztuka Hasiora), śledzi nowinki, doskonali warsztat, próbuje różnych technik. Używa głównie farb 
olejnych. Brała udział w plenerach i wielu wystawach zbiorowych, głównie w Toruniu i Szafarni.

Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej
ul. Kościuszki 47

Spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel
23.03. (poniedziałek), godz. 12.00
Matka i gospodyni domowa, autorka ponad 20 książek dla dzieci. Pisuje również dla dorosłych, 
głównie wiersze, których nigdzie nie publikuje, ale za które otrzymała kilka nagród. Jej „Kamie-
nica”, „Gębolud”, „Kosmita” oraz przewrotna historia „O słodkiej królewnie i pięknym księciu” 
były nominowane do tytułu Książki Roku polskiej sekcji IBBY, a opowieść o pewnej rezolutnej 
dziewczynce („Maleńkie królestwo królewny Aurelki”) wygrała konkurs na Najlepszą Książkę Roku 
„Przecinek i kropka 2009”. Za dylogię o ryjówce Florce („Florka. Z pamiętnika ryjówki”, „Florka. 
Listy do Józefiny”) otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Współscenarzyst-
ka dobranocki „Babcia Róża i Gryzelka” (1 TVP). Autorka tekstów do podręczników oraz bajek 
terapeutycznych. Współpracowała z poradnikiem dla rodziców „Dziecko”, pismami dla dzieci 
„Świerszczyk” i „Miś” a także z redakcją dziecięcą Polskiego Radia.
Wstęp wolny, ale bilioteka prosi o wcześniejszy kontakt: 56 655-98-04, f-2@ksiaznica.torun.pl, 
GG: 39008296.

Filia nr 4, ul. Poznańska 52

Wymiana książek, 9.03. (poniedziałek), godz. 16.00-18.00
Na wymianę można przynieść każdą ilość książek. Wymieniamy się w stosunku jeden do jeden.
Również biblioteka przygotowała książki, które w zamian za inne, odda w dobre ręce.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Śmiejmy się - o książkach, które poprawiają humor 
2.03. (poniedziałek), godz. 10.00, Prelekcja – Magdalena Gogulska-Dębska

Szlak św. Jakuba w Hiszpanii i w Polsce. Podobieństwa i różnice 
16.03. (poniedziałek), godz. 10.00 Prelekcja – Ks. Łukasz Skarżyński

Dyskusyjny Klub Książki, 30.03. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką Sylwii Chutnik „Cwaniary”. Spotkanie poprowadzi Kamila Lisiecka.

II wystawa autorska, 12.03. (czwartek), godz. 11.00, do 17.04.
Otwarcie drugiej z cyklu wystaw autorskich prezentującej dorobek artystyczny Piotra Mrozińskie-
go, Krzysztofa Chyzińskiego, Tomasza Lewandowskiego i Pauliny Poczyńskiej - uczestników zajęć 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnospraw-
nych” Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej.

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

Wielki błękit, do 6.03.
Na wystawie pokazane zostaną prace malowane na szkle i eksponaty ceramiczne i grafiki. Autora-
mi są osoby niepełnosprawne - uczestnicy zajęć dwóch ośrodków prowadzonych przez Katolickie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych: Świetlicy i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Mirosław Rzeszowski - Niewidzialne
10.03 (wtorek), godz. 17.00, do 31.03
Tematem prezentowanych na wystawie fotografii są drzwi. Stanowią one jeden z głównych obiek-
tów zainteresowania autora. Mirosław Rzeszowski rozpatruje drzwi „jako obiekt zabytkowy, który 
ginie z ulic na naszych oczach, jako dzieło sztuki rzemieślniczej czerpiącej swe wzory z wielu sty-
lów architektonicznych od antyku do stylu modernistycznego i postmodernistycznego włącznie, 
jako wyraz szacunku twórcy dla kunsztu tych ludzi, jako artefakt naszej kultury”.
Otwarciu wystawy będzie towarzyszył wykład „Drzwi w kulturze europejskiej” wygłoszony przez 
Mirosława Rzeszowskiego.
Mirosław Rzeszowski pełni funkcję dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. O sobie 
mówi, że jest „podróżnikiem na oceanie życia, fotografikiem, poetą, animatorem kultury, nauczy-
cielem medytacji w stylu Zen oraz ojcem Ewy i Mikołaja”.
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Body/Ciało, premiera: 6.03.
dramat Polska 2015
reżyseria: Małgorzata Szumowska, występują: Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwała
Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję córka próbują, każde na swój sposób, odnaleźć 
się po tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczyny oznajmi im, 
że zmarła skontaktowała się z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą zmuszeni zweryfiko-
wać swoje poglądy na życie i na śmierć.

FRU! premiera: 6.03.
animacja, komedia, przygodowy Belgia 2014, reżyseria: Chrystian De Vita
Żółty ptaszek imieniem Gus czuje się niedoceniany przez stado. Na przekór drwinom kolegów po-
stanawia udowodnić pierzastym pobratymcom, że jego także stać na bohaterski wyczyn. Wkrótce 
mały skrzydlak o wielkiej odwadze stanie na czele niebezpiecznej i pełnej niezwykłych przygód wy-
prawy, mającej przeprowadzić ptasie stado wprost do ciepłych krajów. W podniebnej ekspedycji 
z krańców Europy do serca gorącej Afryki może liczyć na oddanych przyjaciół oraz pomoc pewnej 
nietuzinkowej biedronki.

Focus, premiera: 6.03.
komedia USA 2015, reżyseria: Glenn Ficarra, John Requa, występują: Will Smith, Margot Robble, 
Rodrigo Santoro
Nicky, doświadczony mistrz podstępu wdaje się w romans z początkującą oszustką o imieniu Jess. 
Nicky przekazuje podopiecznej tajniki swojego fachu, ale gdy ta zbliża się do niego za bardzo, na-
gle postanawia zerwać znajomość. Trzy lata później, już jako zawodowa femme fatale, Jess pojawia 
się w Buenos Aires na wyścigach samochodowych, podczas których gra toczy się o wysoką staw-
kę. Właśnie tam Nicky stara się wykonać swój najnowszy i bardzo niebezpieczny numer, ale ona 
zupełnie zbija go z pantałyku i na drodze wytrawnego oszusta zaczynają pojawiać się problemy.

Kopciuszek, premiera: 13.03.
familijny, fantasy, romans, USA  2015
reżyseria: Kenneth Branagh, występują: Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden
Film inspirowany klasyczną baśnią. Poznajemy historię Elli, której życie diametralnie zmienia się 
po niespodziewanej śmierci ojca. Wystawiona na łaskę i niełaskę bezwzględnej macochy i jej 
dwóch córek, dziewczyna staje się służącą, złośliwie nazywaną Kopciuszkiem…

To właśnie seks, premiera: 13.03.
komedia Australia 2014
reżyseria: Josh Lawson, występują: Josh Lawson, Bojana Novakovic, Damon Herriman
Podobno najlepszym lekarstwem na nudę w związku jest odrobina pikanterii w sypialni. Jednak 
dzielenie się erotycznymi pomysłami może przynieść wyjątkowo zabawne skutki. Bo co zrobić, gdy 
on za bardzo wciągnie się w zabawę w przebieranki? Albo gdy ona osiąga rozkosz, tylko wtedy, 
kiedy doprowadzi go do płaczu? I co się stało ze starym, dobrym seksem?

Źródło nadziei, premiera: 13.03.
dramat, Austria, Turcja, USA 2014
reżyseria: Russell Crowe, występują: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Ryan Corr
Joshua Connor, australijski farmer, który spełniając ostatnią wolę niedawno zmarłej żony przyby-
wa do Turcji, by odszukać ciała swych synów poległych w bitwie pod Gallipoli. Kraj, w którym się 
znajduje, zaskakuje go odmiennością, a brytyjscy okupanci odrzucają prośby o wydanie ciał pole-
głych. Z pomocą Connorowi przyjdzie piękna Turczynka, która stanie się dla niego kimś znacznie 
więcej niż tylko przewodniczką w tej niezwykłej podróży. 

Seks, miłość i terapia, premiera: 20.03.
komedia romantyczna Francja 2014
reżyseria: Tonie Marshall, występują: Sophie Marceau, Patrick Bruel, Andre Wilms
Lambert jest seksoholikiem. Aktualnie chodzi na spotkania grupy wsparcia i rozwija karierę jako 
terapeuta par. Niespodziewanie w jego poukładane życie wkracza Judith, seksowna nimfomanka, 
sypiająca z każdym napotkanym facetem, której szczególnym względem cieszą się koledzy z pra-
cy. Lambert, całkowicie nieświadomy sytuacji, postanawia zatrudnić kobietę jako asystentkę. Im 
bardziej Judith stara się go uwieść, tym mocniej Lambert opiera się, wierząc w czystą, nieopartą 
na seksie relację.

Zbuntowana, premiera: 20.03.
Si-Fi, akcja, USA 2015
reżyseria: Robert Schwentke, występują: Schailene Woodley, Theo James, Zoe Kravitz

KINA
Nastoletnia Beatrice Prior w imię miłości porzuciła uporządkowany świat i teraz, naznaczona 
piętnem Niezgodnej, musi zmagać się z konsekwencjami swojej decyzji. Podjęta przez nią 
walka może mieć wpływ nie tylko na jej osobistą przyszłość, ale także wstrząsnąć posadami 
otaczającego świata. O ile oczywiście  uda jej się udźwignąć spoczywające na niej brzemię, 
by w ogarniętym wojną domową świecie zdać niespodziewany i trudny egzamin dojrzałości. 
A jednocześnie nie utracić tego, na czym zależy jej najbardziej.

Ex Machina, premiera: 20.03.
Thriller, Si-Fi,USA, Wielka Brytania 2015
reżyseria: Alex Girland, występują: Alicia Vikander, Domhall Gleeson, Oscar Isaac
Programista jednej z największych firm internetowych wygrywa konkurs, którego nagrodą jest 
tygodniowy pobyt w górskiej posiadłości swojego szefa. Przybywając na miejsce, Caleb odkry-
wa, że jest częścią przełomowego eksperymentu.

Polowanie na drużbów, premiera: 20.03.
komedia, USA 2015
reżyseria: Jeremy Garelick, występują: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco-Sweeting
Nieśmiały Doug szuka świadka na swój ślub. Wynajmuje mężczyznę, który ma udawać drużbę.

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

Kinodanie
3.03. (wtorek) Dwa dni, jedna noc, reż. Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, Belgia/Francja/
Włochy
10.03. (wtorek) O koniach i ludziach, reż. Benedikt Erlingsson, Islandia, Niemcy, Norwegia
17.03. (wtorek) Turysta, reż. Ruben Östlund, Dania/Francja/Norwegia/Szwecja 2014
24.03. (wtorek) Zjazd absolwentów, reż. reż.Anna Odell / Szwecja 2013
31.03. (wtorek) Difret, reż. Zeresenay Mehari, USA/ Etiopia 2014

Kino Dla Seniora: Body/ ciało, 11.03. (środa), godz. 12.00 (opis: Cinema City)

W Starym Kinie: Jim i Jules
26.03. (czwartek), godz. 18.00, reż. Francois Truffaut, Francja 1962
Akcja nominowanego do nagrody BAFTA filmu rozpoczyna się przed wybuchem I wojny świato-
wej. Nieśmiały pisarz Jules, Austriak z pochodzenia, dzieli miłość do literatury, sztuki i kobiet 
z Francuzem Jimem. Mężczyźni żyją na modłę bohemy. W czasie wyprawy na jedną z wysp na 
Morzu Adriatyckim poznają żywiołową Catherine, w której obaj się zakochują. W przededniu 
wybuchu wojny Jules i Catherine decydują się wyjechać do Austrii i tam pobrać. Obaj mężczyźni 
zostają zaciągnięci do wojska, służąc we wrogich sobie armiach. 

Wydarzenia:
Specjalne pokazy filmu Sen o Warszawie
29.03. (niedziela), godz. 18.00 i 20.00, reż. Krzysztof Magowski, Polska 2014
Pierwszy pełnometrażowy film biograficzny o Czesławie Niemenie, piosenkarzu, kompozytorze 
i multiinstrumentaliście, ikonie polskiej muzyki rozrywkowej. Okazją do jego realizacji stała 
się 10. rocznica śmierci charyzmatycznego artysty. W filmie wykorzystano wiele nieznanych 
dotąd materiałów archiwalnych, które rzucają nowe światło na życie Niemena. Opowiadają 
o nim barwnie członkowie jego rodziny, zaprzyjaźnieni muzycy, krytycy, dziennikarze muzyczni 
– w sumie ponad 50 osób – a wszystko to na tle meandrów polityki kulturalnej PRL-u, odpo-
wiedzialnej za zmienne losy jego kariery i recepcji jego twórczości w zależności od sympatii 
ówczesnych władz i krytyki.

Premiery:
Body/ ciało (opis: Cinema City)
Samba, reż. Olivier Nakache, Eric Toledano, Francja 2014
Samba i Alice pochodzą z dwóch różnych światów. On pracuje na zmywaku w paryskim hote-
lu, ona jest woluntariuszką, która po latach pracy w korporacji postanowiła przewartościować 
swoje życie i pomagać ludziom. Gdy wskutek biurokratycznej pomyłki Samba trafia do aresztu, 
jego sen o lepszym życiu pryska, a co więcej grozi mu przymusowa deportacja z Francji. Alice 
postanawia mu pomóc za wszelką cenę, ale żeby to zrobić będzie musiała nie tylko przekroczyć 
granice prawa, ale też odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie przebiega granica między zaanga-
żowaniem i poczuciem misji, a głębokim uczuciem.
Sils Maria, reż. Olivier Assayas, Francja, Niemcy, Szwajcaria, USA  2014
Wybitna aktorka u szczytu sławy. Pewna siebie, a jednocześnie delikatna. Czuła i wymagająca. 
Zawsze w ruchu, w drodze z jednego planu filmowego na kolejny. Kilka dni, które nieoczekiwa-
nie spędzi w Alpach w towarzystwie swojej młodej asystentki, a zarazem jedynej przyjaciółki 
i powiernicy, pozwoli jej na nowo zrozumieć siebie. 



MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
ul. Łokietka 3, tel. 530 854 952, mcsm.torun.pl

Jacek Kutyba - Słoneczny pył, do 5.03.
Kolejne przedsięwzięcie artystyczne Jacka Kutyby, fotografa, który stawia ludzi w dobrym świe-
tle. Tym razem zdjęcia są pretekstem do tego, aby podzielić się następującym paradoksem: 
w swej różnorodności jesteśmy tacy sami.

STOWARZYSZENIE „CELTYCKI GOTYK”

Obchody Dnia Świętego Patryka, 17.03. (wtorek), godz. 19.00
Podczas wydarzenia zaplanowany jest koncert zespołu muzyki celtyckiej Thorn, pokazy taneczne 
w wykonaniu zespołów tańca irlandzkiego Avalon i Beltaine oraz tradycyjna potańcówka irlandz-
ka céilí. Na miejscu będzie okazja nauczyć się irlandzkich tańców céilí do muzyki na żywo. Dla 
uczestników wydarzenia przewidziano konkursy z nagrodami. Dodatkowo 13.03. o godz. 16.00 
w Domu Muz przy ul. Poznańskiej zorganizowane zostaną dla dzieci i młodzieży warsztaty ta-
neczne.  Miejsce: Klub Lizard King. Wstęp: 20 zł

IMPRESARIAT ADRIA, tel. 523-715-848

Tomasz Kot „Sex-Guru”, 14.03. (sobota), godz. 19.00
Myślisz, że masz wspaniałe życie seksualne? Naprawdę w to wierzysz? Może razem to spraw-
dzimy? Przezabawna sztuka austriackiego komika Wolfganga Weinbergera „Sex-guru”, wielki 
przebój West Endu. W roli tytułowej - jeden z najsłynniejszych i najlepszych polskich aktorów 
– Tomasz Kot, który zaskoczy, ile wie o Waszym seksie! Bilety: 85, 65, 45 zł

Kabaret Neo-Nówka, 22.03. (niedziela), godz. 16.00 i 19.00 
Wrocławscy artyści przedstawią publiczności swój najnowszy program „Pielgrzymka do miejsc 
śmiesznych”. Spoiwem spektaklu są przedstawiciele różnych grup społecznych, którzy razem 
z widzami wędrują w poszukiwaniu celu swojej podróży. 
Miejsce: Aula UMK
Bilety: www.biletynakabarety.pl, www.eBilet.pl, www.kupbilecik.pl, Empiki, Od Nowa

AIESEC, www.dnikariery.pl

Dni Kariery 2015, 18.03. (środa)
Targi praktyk, pracy i staży. Studenci i absolwenci będą mieli możliwość poznać przedstawicieli 
największych firm lokalnych i ogólnopolskich, a także odwiedzić strefę doradztwa zawodowego 
i chill out. Miejsce: Aula UMK

SAMORZĄD STUDENCKI UMK, www.tsks.umk.pl

8. Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej TSKS 2015, 30.03.–2.04.
Studenci z całej Polski przez cztery dni będą mieli okazję zaprezentować się i udowodnić, jak 
niezwykle są utalentowani. W tym roku studenci będą mogli zaprezentować swoją twórczość 
w czterech kategoriach: Przegląd Kabaretów „Kopytko”, Przegląd Grup Improwizacyjnych „Im-
pro”, Przegląd Grup Fireshow, Pokaz Grup Tanecznych „Dancefloor Fight” (o ile nadejdzie odpo-
wiednia liczba zgłoszeń)

IMPRO CLASSIC

Koncert Impro Classic, 8.03. (niedziela), godz. 17.00
Toruński zespół muzyczny założony w lipcu 2014 r. Tworzą go młodzi utalentowani muzycy. 
Skład: Ewa Świokła - mezzosopran, Ewelina Motylewska - flet poprzeczny, Tomasz Cienkowski 
- gitara klasyczna. Koncert przeniesie nas m.in. do epoki baroku. Publiczność będzie miała moż-
liwość wysłuchania arii z dzieł religijnych, oper, jak również utworów instrumentalnych. Całość 
zostanie wzbogacona kilkoma wierszami toruńskiego poety Adama Marcinkowskiego. 
Miejsce: Kościół św. Jakuba. Wstęp wolny

IINNI ORGANIZATORZY
Dumni i wściekli, reż. Matthew Warchus, Wielka Brytania 2014
Co łączy ludzi, których wszystko różni? Konserwatywne, górnicze miasteczko, z którego ucie-
ka, kto może. Kiedy poczucie wrogości wobec wszystkiego, co obce osiąga apogeum, niespo-
dziewanie przyjeżdżają tu kolorowym busem geje i lesbijki ze stolicy. Na ratunek potrzebują-
cym. Oparta na faktach historia, która stała się jednym z największych brytyjskich przebojów 
minionego roku. 

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

Whiplash, reż. Damien Chazelle, USA 2014
2.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Andrew jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem konserwatorium muzycznego na 
Manhattanie. Aby zrealizować plany, postanawia dołączyć do szkolnej orkiestry jazzowej 
prowadzonej przez okrutnego nauczyciela Terence’a Fletchera, który często wyładowuje swo-
je frustracje na uczniach. Pod kierunkiem bezwzględnego Fletchera, Andrew zaczyna dążyć  
do doskonałości za wszelką cenę - nawet własnego człowieczeństwa.

Carte Blanche, reż. Jacek Lusiński, Polska 2015
3.03. (wtorek), godz. 19.00 
Kacper, uwielbiany przez uczniów nauczyciel historii z lubelskiego liceum, zaczyna stopniowo 
tracić wzrok. Początkowo załamany, ostatecznie postanawia ukryć przed przełożonymi pro-
blemy zdrowotne, aby zachować pracę i doprowadzić do matury swoich uczniów. 

Bezwstydny Mortdecai, reż. David Koepp, Francja 2015
9.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Mortdecai wśród płci pięknej znany jest ze swego uroku oraz najbardziej zniewalającego wąsa 
na Wyspach Brytyjskich. Pewnego dnia wpada na trop zaginionego obrazu Goi zawierającego 
wskazówki pozwalające przejąć konto bankowe pełne zrabowanego złota. Mortdecai rusza 
tropem obrazu flirtując przy tym z niemal każdą napotkaną pięknością.

Ziarno prawdy, reż. Borys Lankosz, Polska 2015
10.03. (wtorek), godz. 19.00 
W Sandomierzu zostaje popełniona straszliwa zbrodnia. Ciało zamordowanej kobiety zostaje 
podrzucone nagie w miejscu publicznym. Sposób w jaki pozbawiono ją życia przywodzi na 
myśl mord rytualny.

Birdman, reż. Alejandro González Iñárritu, Włochy 2014
23.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Tragikomiczne perypetie aktora, który niegdyś zyskał sławę jako bohater serii hollywoodzkich 
filmów o komiksowym superbohaterze, a teraz próbuje wystawić na Broadwayu sztukę we 
własnej adaptacji i reżyserii, z sobą samym w roli głównej.

Teoria wszystkiego, reż. James Marsh, Kanada/USA 2014
24.03. (wtorek), godz. 19.00 
Poruszająca opowieść o życiu u boku geniusza, jednego z największych naukowców wszech-
czasów - Stephena Hawkinga, twórcy teorii czarnych dziur, wybitnego matematyka, sławy 
akademickiej i pisarza. Hawking poślubił Jane Wilde w 1965 r. Spędzili ze sobą prawie trzy-
dzieści lat. Coś, co początkowo zapowiadało się na sielankę, okazało się trudną przeprawą 
przez wyniszczającą organizm Hawkinga chorobę (stwardnienie zanikowe boczne). 

Polskie gówno, reż. Grzegorz Jankowski, Polska 2014
30.03. (wtorek), godz. 19.00 
Pierwsza komedia w tak bezkompromisowy sposób obnażająca kulisy polskiego przemysłu 
muzycznego. 

Disco Polo, reż. Maciej Bochniak, Polska 2015
31.03. (wtorek), godz. 19.00 
Szalone lata dziewięćdziesiąte, gdy nad Wisłą zagościła wolność, a cała Polska śniła amerykań-
ski sen. Wielka transformacja, gorączka złota, spełniają się marzenia „od zera do Rockefellera”. 
Tomek i Rudy - chłopaki z prowincji napędzani pasją i marzeniami żegnają szarą rzeczywistość 
i ruszają na podbój discopolowych list przebojów. Karierę zaczynają od koncertów w remizach 
i wiejskich dyskotekach, by w końcu jako grupa Laser brawurowo wedrzeć się na muzyczne salo-
ny, czyli do wytwórni Alfa, w której króluje jedyny prawdziwy Polak - Daniel Polak.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formach niestylizowanych przewidziane dla osób 
początkujących i średniozaawansowanych. Na warsztatach poznamy tańce o rytmach mazurko-
wych i polkowych, w tym kujawiaki, mazurki i oberki oraz poszczególne ich elementy taneczne. 
Rejestracja: www.cotango.pl. Prowadzenie: Piotr Zgorzelski, basista i tancerz w kapeli Janusz 
Prusinowski Kompania. Koszty (tylko pakiet): dorośli 85 zł, uczniowie oraz studenci: 70 zł.
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

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

Wystawa średniowiecznych machin oblężniczych
1.03.-31.12. w godz. 10.00-18.00
Na terenie dziedzińca zamkowego zostaną wyeksponowane machiny, jakie wykorzystywano 
w średniowieczu podczas zdobywania zamków i innych fortyfikacji. Naturalnych rozmiarów tre-
busz, taran, wineja, einarm i inne.

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

Salonik Artystyczny
8.03. (niedziela), godz. 17.00 Koncert z okazji Dnia Kobiet – największe przeboje Anny German
„Chcę być kochaną nawet w deszcz”, więc „weź mnie jak w worku kota”. Wykonanie: Anna Łęc-
ka – wokal, sopran; Marcin Łęcki – akompaniament
29.03. (niedziela), godz. 17.00 Koncert muzyki cerkiewnej dawnej, liturgicznej i paraliturgicznej
Zespół Muzyki Cerkiewnej Dawnej IKOS (Michał Hajduczenia, Łukasz Hajduczenia), Slavic Vo-
ices (Magdalena Cysewska, Natalia Sycz, Michał Hajduczenia). W pierwszej części usłyszymy 
fragmenty z muzyki cerkiewnej dawnej. Pieśni paraliturgiczne są częścią muzyki cerkiewnej 
bezpośrednio związaną z twórczością ludu. Nie zmienia to faktu, że przekazują przede wszyst-
kim głębokie treści teologiczne. Ściśle obowiązuje tu zasada śpiewu a’capella. 
Bilety: 30 zł, w cenie biletu słodki deser; pakiet z obiadem: 48 zł: bilet na koncert + dwudaniowy 
obiad + możliwość bezpłatnego zwiedzania Fortu
Rezerwacje: 56 655-82-36, 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 ko-
szar zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne”  
i zakręcimy 200kg kopułą. Bilety 8zł.

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

COPERNICANA BIURO TURYSTYCZNE
ul. Żeglarska 31/1, tel. 56 622-30-02, www.copernicana.pl

Przewodnictwo fabularyzowane w strojach historycznych w Toruniu. 
Licencjonowani przewodnicy ubrani w stroje Kopernika, Krzyżaka, mieszczan, kata, mnicha 
przybliżają atrakcje Torunia podczas wycieczek dzieciom:

Szkoła w terenie - Doświadczalne lekcje historii, przyrody lub 
architektury 
każda środa, godz. 11.00-13.00 (lub inne godziny do uzgodnienia)
Zajęcia dostosowane do podstawy programowej, przeznaczone dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych przygotowywane indywidualnie dla grupy. Koszt lekcji: 250 zł  
(grupa do 30 osób)

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH

IX Koncert Towarzyski: Zofia Nowak In Memoriam
6.03. (piątek), godz. 17.00
Zofia Nowak (1925-2008) była pierwszą nauczycielką rytmiki Toruniu. Przez lata związana z Ze-
społem Szkół Muzyccznych. Wykształciła pokaźną grupę rytmiczek, obecnie nauczycielek rytmiki 
w szkołach muzycznych i w przedszkolach, ale też tancerek i kompozytorek. Wykonawcy: Marta 
Zawadzka – taniec, szkolne zespoły rytmiczne pod kierunkiem Magdaleny Dzwoniarek, szkolne 
zespoły wokalne pod kierunkiem Magdaleny Cynk, zespół instrumentalny w składzie: Piotr Dołę-
gowski, Paweł Dudzik, Robert Matusiak, Jakub Marszałek Andrzej Wyrwicki, Dariusz Zaleśny. Pro-
wadzenie: Magdalena Miszewska-Zasadna. Miejsce: Sala Koncertowa ZSM. Wstęp wolny 

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

Inauguracja V Festiwalu Cichej Muzyki, II połowa marca
Do chwili zamknięcia numeru nie były znane szczegóły. Aktualne informacje znajdą się na www.
js-bach.pl/aktualnosci/ lub www.facebook.com/towarzystwo.bachowskie 

TARGI TORUŃSKIE, www.targitoruńskie.pl

Jarmark Wielkanocny, 27.03.- 4.04.
Miejsce: Rynek Staromiejski 

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

Muzeum Diecezjalne w Toruniu – zwiedzanie, 5.03. (czw.), godz. 14.00
Zgloszenia, tel 698-194-471. Wstęp 5 zł.

Na szlaku wielkich Polaków, 12.03. (czwartek)
Centrum bł. ks. J. Popiełuszki w Górsku. Wyjazd dla członków Klubu „Zacisze”

Jajeczko, 26.03. (czwartek), godz. 14.00
Uroczystość związana ze zbliżającą się Wielkanocą. Wstęp dla członków Klubu „Zacisze”

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14, www.domlegend.pl

Dom Legend Toruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli 
przenieść się w świat magicznych opowieści o mieście i jego historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. Mak-
symalna 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. 

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

Zapraszamy do tanga – lekcje otwarte, warsztaty, kursy Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.
pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. czwartki, godz. 19.00-21.00, Dom Muz, ul. Okólna 169

Lekcja Otwarta Tanga 
7.03. (sobota), godz. 10.00-11.00 Spotkanie z tangiem
Troszkę o historii, o ideach, o radości i zdrowotnych walorach tańca. Lekcję poprowadzi toruński 
tanguero Osito Marino wraz z partnerką. Wstęp wolny, konieczna rejestracja na www.cotango.pl

Warsztaty tanga dla Debiutantów
7.03. (sobota), godz. 11.30-15.00
8.03. (niedziela), godz. 11.00-15.00
Pierwsza lekcja, a na niej podstawy emisji ruchu, świadomości ciała, równowagi, kontaktu z part-
nerem i to, czym jest objęcie. Wstęp: pakiet 2 x1,5 godz. 30 zł, pakiet 4 x1,5 godz. 50 zł

 „ABC garniturów z Kujawiaka i nie tylko …”
21.03. (sobota), godz. 10.00-17.00 
22.03. (niedziela), godz. 10.00-17.00



1.03. (niedziela)
  godz. 16.30  M. Guśniowska, „Romeo i Mrówka” – prapremiera,  Baj Pomorski
  godz. 17.00  „Rasputin czyli romans po rosyjsku”,  Hotel Bulwar
  godz. 20.00  Trio Maku,  Tutu Club
   Wystawa średniowiecznych machin oblężniczych, do 31.12.,  Zamek Krzyżacki
   Weekend teatralny dużej rodziny,  Teatr Horzycy

2.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Śmiejmy się,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Dialog Torunian z Toruniem,  Wejściówka 

   Wystawa fotograficzna Klubu Foto-Cyfra,  MDK
   Grafika komputerowa, do 3.04.,  Galeria Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

4.03. (środa)
  godz. 17.30  Ewolucja aparatu fotograficznego i jej wpływ na historię fotografii,  WOAK

5.03. (czwartek)
  godz. 18.00  Radosław Sass - Portret kobiety, do 31.03.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 20.00  Tacher,  Lizard King Toruń
   Koncert: Spoiwo + Underfate,  Dwa Światy

6.03. (piątek)
  godz. 10.00  60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,  Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
  godz. 16.00  2000 i 1 spojrzeń na wielkie piękno, do 31.03.,  Książnica Kopernikańska 
- Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
  godz. 17.00  IX Koncert Towarzyski: Zofia Nowak In Memoriam,  Sala Koncertowa ZSM
  godz. 18.30  Spektakl „Kiedy kota nie ma”,  Aula UMK
  godz. 19.30  Koniec Świata – koncert XV lat,  Od Nowa
   Krzysztof Gierałtowski – Ring, 19.04.,  CSW
   Re/Animacja with Jaco,  Klub NRD

7.03. (sobota)
  godz. 10.00-11.00  Spotkanie z tangiem,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Ptaki cwaniaki i rozrabiaki,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00 i 19.00  „Tango FM”,  Teatr Muzyczny
  godz. 18.00  Z batutą i MoCartem,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spektakl „Na zdrowie pań”,  Aula UMK
   Hałas, Auer, Err Bits,  Klub NRD
   Koncert: Hades + goście,  Dwa Światy
   Szczep Szukalczyków, do 23.08.,  Ratusz Staromiejski 

8.03. (niedziela)
  godz. 12.00  Muzy i artystki,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00 i 19.00  „Hemar w chmurach”,  Teatr Muzyczny
  godz. 17.00  Koncert Impro Classic,  Kościół św. Jakuba 
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Koncert z okazji Dnia Kobiet,  Fort IV
  godz. 18.00  Dzień Kobiet w Artusie - Ciechowski Klasycznie,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Z okazji Dnia Kobiet: Polski Teatr Tańca: „Czterdzieści”,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Koncert zespołu Happysad,  Od Nowa 
  godz. 20.00  Maja Koman Unplugged,  Lizard King Toruń

9.03. (poniedziałek)
  godz. 9.00  XII Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży,  
do 12.03.,  Baj Pomorski
  godz. 16.00-18.00  Wymiana książek,  Książnica Kopernikańska -  
Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Poczytajmy Wiersze,  Wejściówka
   Stand Up: Kałamaga i Stramik,  Lizard King Toruń

10.03 (wtorek)
  godz. 12.00  Kolekcja Skłudzewska - finisaż,  Galeria Forum 
  godz. 17.00  Mirosław Rzeszowski - Niewidzialne, do 31.03,  Biblioteka 
Pedagogiczna

  godz. 17.00  Spotkanie z Arkadym Fidlerem,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.30  Człowiek a technika - wystawa W. Machnickiego,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Chango Spasiuka – koncert,  Teatr Muzyczny 

11.03. (środa)
  godz. 18.30  Świat i okolice,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncertowa Fala – Gribojedow,  Od Nowa
   SIM Toruń #14,  CSW
   Natalia Wielgosz - przypadkiem w Wietnamie,  Hanza Cafe

12.03. (czwartek)
  godz. 11.00  II wystawa autorska, do 17.04.,  Ośrodek Czytelnictwa  
Chorych i Niepełnosprawnych

  godz. 19.00  Jazzowa Akademia Kultury,  Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
  godz. 19.00  Spotkanie z profesor Anną Nasiłowską,  CSW
  godz. 20.00  Spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim,  Od Nowa
  godz. 20.00  Organek,  Lizard King Toruń

13.03. (piątek)
  godz. 18.00  Z cyklu Toruń Miasto Zabytków: Kościół pw. św. Jakuba, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Łukasz Prus-Niewiadomski , Agnieszka Grodzińska, Marcelo 
Zammenhoff , do 12.04. ,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Spektakl „Klimakterium 2”,  Aula UMK
  godz. 19.00  Symfoniczna pocztówka z Paryża,  Dwór Artusa
   Koncert: Farben Lehre + Raggabarabanda,  Dwa Światy 

14.03. (sobota)
  godz. 11.00  Podróże małe i duże: Peru,  Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 14.00  5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu - spotkanie, 
 Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 15.00  Szkolna Scena Piosenki i Poezji,  MDK 
  godz. 19.00  Dzień św. Patryka - Usłyszeć Taniec,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Tomasz Kot „Sex-Guru”,  Aula UMK
   Mirella Korzus – Malarstwo, 30.03.,  Od Nowa
   XXIII Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA 2015, do 21.03.,  Od Nowa
   Impreza Faszyn from Raszyn,  Klub NRD
   Depeche Mode Black Celebration,  Dwa Światy

15.03. (niedziela)
  godz. 10.00-18.00  Rodzinne Planszowanie,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Chemia miłości,  Wejściówka
   Koncert akustyczny: Jacek Kaczmarski w świecie baśni,  Dwa Światy

DZIEŃ PO DNIU 3MARZEC 2015
16.03. (poniedziałek)

  godz. 10.00  Szlak św. Jakuba w Hiszpanii i w Polsce. Podobieństwa i różnice, 
 Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Spektakl „Królowa Śniegu”,  Dom Muz, ul. Poznańska

17.03. (wtorek)
  godz. 19.00  Uniatowski – solo,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Obchody Dnia Świętego Patryka,  Lizard King Toruń
   Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach, do Wielkanocy,  Muzeum Etnograficzne

18.03. (środa)
  godz. 18.00  Klęcząc w ogrójcu, cz. I, 25.03. cz. II,  Muzeum Etnograficzne
   Dni Kariery 2015,  Aula UMK 
   Odwilż w NRD: Kapital, Frere Avenal,  Klub NRD

19.03. (czwartek)
  godz. 12.00  Wiersze, które lubimy,  MDK
  godz. 19.00  Seryjni Poeci: promocja zbioru wierszy Piotra Sommera,  CSW
  godz. 20.00  Grzegorz Hyży,  Lizard King Toruń
   Odwilż w NRD: Besides,  Klub NRD

20.03. (piątek)
  godz. 10.00  Wierszoklepka I etap, 27.03. finał,  MDK 
  godz. 12.00  Maria Pokorska - Grafika, do 10.04.,  Galeria Forum
  godz. 17.00  Wernisaż wystawy „Debuts”,  Wejściówka
  godz. 17.00  Indie. Ludzie i wierzenia, do 24.05.,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Czy dziewiętnastowieczne malarstwo religijne w Toruniu jest  
bezwartościowe?,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Wiosna, wiosna ach to Ty... ,  MDK
  godz. 19.00  150. rocznica urodzin J. Sibeliusa,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Scena młodych: piosenki o miłości,  Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
  godz. 19.00  Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa, do 15.09.,  CSW
   Joanna Chołaścińska - Mech i mgła, 31.03.,  Galeria Proscenium, Teatr Muzyczny
   Urodziny Re/Animacji,  Klub NRD
   Piranha Mini-Fest,  Dwa Światy
   Wagary w   Muzeum Okręgowym

21.03. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek teatralny teatru Magma,  Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 12.00  Spacery historyczne po Podgórzu,  Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 19.00  Witek Łukaszewski - Grand Piano,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Krzysztof Herdzin Trio,  Teatr Muzyczny
  godz. 20.30  Transmisja Poetycka,  Wejściówka
  godz. 21.00  Koncert Natalii Przybysz,  Od Nowa
   60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje rejonowe,  WOAK

22.03. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz wielkanocny,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00 i 19.00  Kabaret Neo-Nówka,  Aula UMK
   We Love Beats pres. Tusz na Rękach & Szatt jako Zaburzenia,  Klub NRD
   Koncert: Komety + Radioaktywny Świat,  Dwa Światy

23.03. (poniedziałek)
  godz. 12.00  Spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel,  Książnica Kopernikań-
ska - Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Kościuszki 47

  godz. 18.00  Spotkanie z Jackiem Dehnelem,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Filmowe poniedziałki,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kult Unplugged,  Aula UMK
  godz. 19.00  Anna Jantar w piosenkach i wspomnieniach,  Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

24.03. (wtorek)
  godz. 12.00  Wielkanocne tradycje,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa

25.03. (środa)
  godz. 20.00  ArtClub: prof. art. mal. Piotr Klugowski,  Od Nowa
   Promocja Edukacyjna, do 26.03.,  Aula UMK
   Wiktor Jaszczak - Malezja,  Hanza Cafe

26.03. (czwartek)
  godz. 18.00  Wystawa pamięci Haliny Kowalczyk,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Eutanazja,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Lari Lu,  Lizard King Toruń
   Odwilż w NRD: Moanaa, Hesbollah, Siła,  Klub NRD

27.03. (piątek)
  godz. 17.00  Do – wystawa zbroi japońskich, do 6.09.,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.00  Aleksander Wydorski, do 18.04.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Czas aquokalipsy – spotkanie,  Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
  godz. 19.00  Nowa Scena Muzyczna: Spektakl muzyczny „Namiętności”,  MDK 
   Kulturalni-e! – wykłady,  WOAK
  godz. 19.00  Jazz w Artusie: Grzech Piotrowski One World,  Dwór Artusa
   Kajko i Kokosz, Nastoletni ilustratorzy, do 25.04.,  Galeria i Ośrodek Plastycz-
nej Twórczości Dziecka
   Jarmark Wielkanocny, do 4.04.,  Rynek Staromiejski
   Dwa Sławy w Toruniu,  Klub NRD

28.03. (sobota)
  godz. 11.00  Spacery historyczne po Podgórzu,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas – koncerty rodzinne,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Spektakl „Roma i Julian”,  Aula UMK
  godz. 18.00  Młodzi wirtuozi z TOS,  Sala koncertowa ZSM 
  godz. 19.00  Enej i Poparzeni Kawą 3,  Od Nowa
  godz. 19.00  M. Wierzchowski „Kansas” - prapremiera,  Teatr Horzycy
   Made In Toruń - koncert: Jesień + Ser Charles,  Dwa Światy

29.03. (niedziela)
  godz. 16.00  Muzyka. Finał przeglądu KATAR,  Od Nowa
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Koncert muzyki cerkiewnej,  Fort IV
  godz. 18.00 i 20.00  Specjalne pokazy filmu Sen o Warszawie,  Kino Centrum
   Łąki Łan,  Lizard King Toruń
   Stand-up Toruń i goście,  Dwa Światy

30.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych
   8. Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej TSKS 2015, do 2.04.,  kampus 
uniwersytecki
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Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.facebook.com/MiastoTorun

www.torun.pl/ikar

www.facebook.com/IKARTorun

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.spodkopca.pl

www.cowtoruniu.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

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia:
Centrum - Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611-87-77, -56
Grudziądzka - ul. Grudziądzka 126b, tel. 56 611-85-80
Podgórz - ul. Poznańska 52, tel. 56 658-86-70, -71, -72
Rubinkowo - ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa), 
tel. 56 622-83-59

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
Wały gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-87-67

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


