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

Koncerty pod Gwiazdami:
3.07. (piątek), godz. 21.00 Maria Peszek

Podczas koncertu usłyszymy przekrojowy materiał, coś starego, coś pożyczonego, coś innego, 
ale znając Marię, na pewno nie obejdzie się bez niespodzianek. Bo Marię Peszek można kochać albo 
nienawidzić, ale nie można pozostać obojętnym. 
Bilety: 35 zł ulgowy, 45 zł normalny

11.07. (sobota), godz. 21.00 Katarzyna Groniec – Zoo. Piosenki Agnieszki 
Osieckiej
Katarzyna Groniec wystąpi z programem, który jest unikalnym spotkaniem z utworami Agnieszki 
Osieckiej. Usłyszymy takie przeboje jak: Wielka woda, Nim wstanie dzień czy Uciekaj moje serce 
w iście aktorskim wykonaniu. Poza tymi wszystkimi znanymi i wielokrotnie odtwarzanymi piosenka-
mi Groniec zaprezentuje kompozycje mniej znane, które wielu z pewnością zaskoczą. 
Bilety: 35 zł ulgowy, 45 zł normalny

17.07. (piątek), godz. 21.00 Agnieszka Chylińska – The best of…
Toruński koncert Agnieszki Chylińskiej będzie połączeniem rockowego pazura z przyjemną dla ucha, 
ambitną muzyką taneczną. Usłyszymy także nastrojowe ballady śpiewane niepowtarzalnym i nie-
podrabialnym głosem. Jej koncert będzie niespodzianką, ciekawym miksem gatunkowym, który zo-
stanie wzbogacony przez charyzmatyczną osobowość. 
Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny

24.07. (piątek), godz. 21.00 Ania Dąbrowska – The best of…
Dla ciekawych nowej odsłony Ani, artusowy koncert będzie idealną okazją potwierdzającą, iż woka-
listka nie stoi w miejscu, nieustannie poszukuje i rozwija się muzycznie. Dla tych zaś, którzy z no-
stalgią odsłuchują w domowym zaciszu hitów laureatki Idola - dobre wiadomości! - nie zabraknie ich 
podczas lipcowego koncertu! 
Bilety: 45 zł ulgowy, 55 zł normalny

2.08. (niedziela), godz. 21.00 Anna Maria Jopek Quartet
Każdy zna jazzującą twarz wokalistki, jednak nie każdy wie, iż żaden z jej dotychczasowych pro-
jektów nie jest tak rozśpiewany i widowiskowy. Wraz z nią na scenie pojawią się doskonale znani 

DWÓR ARTUSA

Repertuar
toruńskiej publiczności Krzysztof Herdzin, Piotr Nazaruk i Robert Kubiszyn. Ów kwartet to naj-
wszechstronniejsza, najbardziej szalona i nieszablonowa formacja z jaką pracuje Anna Maria 
Jopek. 
Bilety: 70 zł ulgowy, 80 zł normalny

7.08. (piątek), godz. 21.00 Ryszard Rynkowski – Koncert 
jubileuszowy
Ryszard Rynkowski – piosenkarz, kompozytor, pianista, jeden z najpopularniejszych polskich 
wykonawców swoim występem zakończy Koncerty pod Gwiazdami 2015. Mamy nadzieję, 
że ten wokalista o znakomitym, mocnym głosie, z repertuarem bogatym w mnóstwo hitów, 
dostarczy publiczności odpowiednią dawkę doskonałej zabawy połączonej z nutką sentymen-
talnych nastrojów. 
Bilety: 65 zł ulgowy, 75 zł normalny

Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Inne wydarzenia:

Oprowadzanie po Dworze Artusa
7.07., 4.08. (wtorki), godz. 16.30 i 18.00 
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architekto-
niczny. 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. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 4 zł ulgo-
wy, 6 zł normalny

Wieczór z Evą Cassidy – Dorota Bułakowska
18.07. (sobota), godz. 19.00
Toruńska wokalistka Dorota Bułakowska zaprezentuje nastrojowe piosenki z repertuaru le-
gendy amerykańskiej muzyki – Evy Cassidy. Publiczność będzie mogła wysłuchać ciekawych 
aranżacji najwspanialszych hitów wykonywanych przez artystkę. Nie zabraknie tak rozpozna-
walnych piosenek jak: Imagine, What A Wonderwfull Word, True Colours, Songbird czy Time  
After Time. A wszystko w magicznym otoczeniu toruńskiej starówki.
Miejsce: Scena plenerowa na Rynku Staromiejskim. Wstęp wolny

Smyczkowy koncert kawowy – Kwartet Infinito
19.07. (niedziela), godz. 10.00
Nie ma nic lepszego niż rozpoczęcie niedzieli od filiżanki aromatycznej kawy i wysłuchania 
dobrej muzyki. Dwór Artusa daje taką okazję. Na plenerowej scenie, ustawionej na Rynku 
Starego Miasta zaprezentuje się toruński kwartet smyczkowy Infinito, który wykona zarówno 
szlagiery muzyki klasycznej, jak również aranżacje utworów lżejszego gatunku, od walców, 
poprzez tanga, aż do przebojów muzyki rozrywkowej. Publiczność oprócz muzyki będzie mo-
gła rozkoszować się pyszną kawą serwowaną przez Bike Cafe. 
Miejsce: Scena plenerowa na Rynku Staromiejskim. Wstęp wolny

Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz – Jedno tchnienie dwóch
29.07. (środa), godz. 18.30
Wystawa prac Katarzyny Wesołowskiej-Karasiewicz pozwoli połączyć sferę duchową z nie-
wątpliwym doznaniem estetycznym. Ulotność i delikatność faktury jedwabiu nieoczekiwanie 
koresponduje z wręcz industrialnym drewnem i metalem. Tematyka prac czerpie szeroko z du-
chowości chrześcijańskiej, a jej nienachalna metaforyka pozwala odnaleźć każdemu swoją 
własną interpretację.
Wstęp wolny

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

Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa, 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.

Festiwal Plakatu i Typografii Plaster 6 – wystawy
do 2.08. Play this game - typograficzna wystawa plenerowa młodych twórców z Portugalii, 
przed budynkiem CSW
Współczesna Portugalska Grafika Projektowa, do 31.08. taras

2. Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rzeczy Wspólne
do 18.10.
Druga edycja festiwalu poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego wy-
twarzanego w rozsianych po całej Polsce spółdzielniach. Tegoroczne hasło festiwalowe pod-
kreślać ma ideę kolektywnego działania, która towarzyszyła tworzącym spółdzielnie artystom 
i rzemieślnikom, a także podkreślać, iż pozostawiony przez nich dorobek jest naszym wspólnym 
dziedzictwem. Punktem wyjścia jest wystawa prezentująca historię i dorobek toruńskiej Spółdziel-
ni Artystów Plastyków Rzut. Wychodząc od analizy lokalnego ośrodka projektantów powojennych 
w ramach prezentacji wyprodukowanych przez Rzut przedmiotów, poprzez inne festiwalowe wy-
darzenia, pragniemy przybliżyć publiczności nieznaną historię spółdzielczego oblicza polskiego 
wzornictwa. „Krajobraz po Tormiarze” - wystawa i towarzyszące jej inicjatywy będące podsumo-
waniem ubiegłorocznej edycji festiwalu.

Jonas Gasiunas - Malarstwo, do 30.08.
Projekt obejmuje prezentację zestawu monumentalnych obrazów Jonasa Gasiunasa, w większo-
ści namalowanych specjalnie na wystawę w Toruniu, obejmującą jednak także kilka starszych 
prac. W ramach wystawy prezentowanych jest łącznie ok. 20 obiektów malarskich oraz insta-
lacja. Artysta tworzy swoje prace przy zastosowaniu specyficznej techniki: rysunku sadzą ze 
świecy na akrylowej podmalówce, a następnie uzupełnionego trzecią malarską warstwą, nakła-
daną na dwie poprzednie. W efekcie artysta uzyskuje wrażenie trójwymiarowości, ale i rozmycia. 
Technika ta, nawiązująca do najbardziej archaicznych form malarstwa, stosowana bywała spora-
dycznie i w ostatnich dekadach, m. in. przez Jiriego Georga Dokoupila (który jednak pozostawał 
na poziomie czarno-białego rysunku). „Malowanie dymem” bliskie jest także formom graffiti, 
zwłaszcza z kręgu Banksy’ego.

Irregular Talents – Bezkresy wyobraźni, do 15.07.
Z Pinakoteki Narodowej w Bolonii do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Ekspozycja Irregu-
lar Talents – Bezkresy wyobraźni została przygotowana w ramach dwuletniego projektu Irregular 
Talents (2013-2015). W jego realizację zaangażowało się czterech partnerów: Nazareno Società 
Cooperativa Sociale z Carpi (Nazareno) we Włoszech, pełniące rolę koordynatora, oraz Stowa-
rzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania (ICIMSS) z Torunia, Wyższa Szkoła Gospodarki 
w Bydgoszczy (WSG), a także Verein Integrative Kukturarbeit (VIK) z Austrii.
Celem projektu było przygotowanie oceny wartości artystycznych prac dwunastu artystów, którzy 
nie mieli szans na zdobycie profesjonalnego wykształcenia lub wypromowanie swoich osiągnięć 
z uwagi na różnorodne życiowe ograniczenia. Kryterium doboru były jedynie walory artystyczne. 
W trakcie trwania projektu eksperci z Austrii, Polski i Włoch zajmowali się selekcją i analizą prac 
wybranych twórców w celu opracowania monografii każdego z nich. W Toruniu uwaga została 
skupiona na dokonaniach uczestników zajęć plastycznych Pracowni Rozwijania Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych (PRTON), działającej na Wrzosach w ramach Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Powstały monografie Anity Wend, Renaty Jagielskiej, Jarosława Latowskiego oraz 
– spoza pracowni – absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK Ewy Świokły. Pod kierunkiem ko-
ordynatora została przygotowana wystawa, której ekspozycje zaplanowano we Włoszech, Polsce 
i Austrii. Na nich są prezentowane dzieła ponad trzydziestu artystów wybranych zgodnie z kryte-
riami projektu, którym towarzyszą prace twórców z uznanymi już osiągnięciami. W Toruniu zasta-
ną wystawione także wybrane prace artystów-terapeutów PRTON, którzy przez 35 lat działalności 
Pracowni wspierali rozwój samorodnych talentów uczestników prowadzonych przez nich zajęć: 
Anny Szary, Mirosława Kocoła, Barbary Jankowskiej oraz Agnieszki Pietrzak. Ideą przewodnią 
ekspozycji było nawiązanie dialogu między artystami, których dzieła korespondują ze sobą bez 
względu na doświadczenia autorów czy jakiekolwiek inne ograniczenia.

godziny otwarcia:
wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00
piątek, godz. 10.00-20.00, sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00

SGALERIE
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

IMPREZY:

Wakacyjne wędrówki z Niesporczakiem - gra miejska, do 30.08.
Wiek: 5-105 lat. Zapraszamy na Wędrówki z Niesporczakiem – mikroskopijnym stworzeniem, które 
jest w stanie przetrwać najstraszniejszą katastrofę i co więcej, stało się inspiracją współczesnych ar-
tystów i architektów. Niesporczak zaprasza do gry miejskiej: na wyznaczonej przez niego trasie, wio-
dącej przez toruńską Starówkę i Bydgoskie Przedmieście, będziecie musieli znaleźć kolejne zwierzaki 
i fantastyczne stworzenia, które na co dzień ukrywają się w tkance miasta. Przewidywany czas trwania 
wyprawy: ok. 2,5 godz. Gra dostępna do końca wakacji bezpłatnie - do pobrania w recepcji CSW.

Do 6 x sztuka, do 4.07.
Wakacyjne warsztaty dla dzieci w 6 różnych instytucjach kultury Torunia. Zapisy pod adresem: 
eduakcje@csw.torun.pl lub pod nr tel. 56 610-97-16. Koszt: 30 zł. Dla dzieci w wieku 6-12 lat

Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
2.07. (czwartek), godz. 16.30
6.08. (czwartek), godz. 16.30

Słuchalnia – muzyczne znaki czasu: sopranKONTRAbas 
4.07. (sobota), godz. 20.00 
(opis w dziale Inni organizatorzy)

Technodrom 2015 - Dance Long & Prosper!, 11.07. (sobota), godz. 20.00
Druga edycja kosmicznej imprezy na dachu toruńskiego CSW. Line up: Kino Oko live, BassTractor 
live, Jacek Sienkiewicz live,Tumult Hands live, Jurek Przeździecki live
W trakcie ubiegłorocznej imprezy toruńskie CSW odwiedziło ponad tysiąc osób. Impreza spotkała 
się z bardzo pozytywnym odbiorem. Tegoroczna edycja odbędzie się pod znakiem dobrej, lokalnej 
produkcji w formie live-actów. Specjalnie dla Technodromu Sienkiewicz i Przeździecki, oprócz autor-
skich live actów, zaprezentują swój nowy projekt Tumult Hands! Line up rozpocznie dobrze znana na 
gruncie lokalnym ekipa BassTractor, która obecnie działa w UK i choć zdaniem wielu ich specjalno-
ścią są wielogodzinne sety na afterach, zobaczymy ją w zupełnie nowej odsłonie, po kilku dobrych 
miesiącach przerwy na polskiej, klubowej scenie. Kino Oko, dobrze znany projekt Grzegorza Ma-
gnuszewskiego, posłuchamy go również w nowym wydaniu, artysta tym razem zaprezentuje utwory 
z świeżej płyty „Certain Kind of SOlitude”.
Bilety: do 05.07. 20 zł, 6-11.07. 25zł do nabycia w księgarni CSW lub poprzez przelew bankowy na 
konto Fundacji Magazyn Zmian (numer konta: 70 2030 0045 1110 0000 0268 0410 - tytułem Bilety 
Technodrom, Imię, Nazwisko, Miasto).

Letni Kącik Edukacyjny, 22.07.- 9.08.
Zapraszamy wszystkie dzieci, naszych sympatyków wraz z rodzicami lub opiekunami do CSW.
W przestrzeni Labsen zastaniecie olbrzymią Grę Planszową oraz stanowiska aktywności twórczej. 
Będą tam materiały plastyczne, karty edukacyjne, gry oraz zabawy. Proponujemy ciekawe zadania 
dla dzieci najmłodszych jak i tych starszych. Będzie to miejsce dla twórczych działań, zabaw ale 
również miejsce i czas na odpoczynek. Wstęp bezpłatny w godz. 12.00-18.00. Grupy zorganizowane 
- informacja tel. 56 610-97-16

Scena na Rynku Staromiejskim
1.08. (sobota), godz. 14.00-17.00 Działanie w ramach II Edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa 
Tormiar. Wystawa poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego, wytwarzanego 
w Spółdzielni RZUT. Tegoroczne hasło festiwalowe – Rzeczy Wspólne – podkreślające ideę kolektyw-
nego działania, zainspiruje nas do stworzenia świetnie prosperującej Spółdzielni, której znak firmo-
wy stworzymy w technice wypukłodruku. Weźmiemy na warsztat formy, faktury, kolory przedmiotów 
użytkowych i samodzielnie je wykonamy.
2.08. (niedziela), godz. 14.00-17.00 Drugi dzień przebiegnie pod hasłem „Sztuka eksperymentu - 
eksperyment w sztuce”. Podczas warsztatów będzie można uczestniczyć w tworzeniu fraktalnego 
basenu oraz wspólnego wielkiego „trzeciego ramienia” inspirowanego performancem Stelarca. 
Uczestnicy będą mogli także rozwiązać quizy dotyczące rozpoznania robotów oraz współczesnej 
sztuki z nurtu art&science. Wybrani goście zostaną wystawieni na działanie iluzji optycznych, 
a ich zadaniem będzie odkrycie tajemnicy poszczególnych złudzeń.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście od ul. Ducha Św. 6
tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

Roman Bromboszcz - Wyższe etapy gry, do 7.06.
Izabela Łapińska - Naga twarz, do 5.07.
Marek Rogulski - Aerolit – zaplatanie energii, 10.07.-30.08.
Rodzaj wizytówki artysty, ponieważ jego twórczość rozwija się od ok. 1984 i jest bardzo złożonym 
zjawiskiem. Marek Rogulski jest absolwentem gdańskiej PWSSP (obecnie ASP). Jeden z nielicznych 
polskich artystów nieżelaznych, działających na scenie Gdańska od końca lat 80. do chwili obecnej. 
Jest artystą teoretyzującym, rzeźbiarzem, performerem, muzykiem z kręgu improwizacji jazzowej 



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

Ptaszarnia, do 1.08.
Wystawa jest podsumowaniem działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dydaktycznych 
w roku edukacyjnym 2014/2015. Zaprezentowane na wystawie prace są przykładami różnorod-
nych postaw twórczych, rozwiązań plastycznych i technik, zarówno tradycyjnych jak malarstwo, 
rysunek, rzeźba, jak i tych najnowszych związanych z grafiką komputerową i animacją filmową. 
Elementem łączącym prezentowane na wystawie prace jest motyw ptaków.

Bałkańskie klimaty, 6.07.–5.09.
Pochodzące ze zbiorów własnych prace malarskie, rysunki i grafiki z Albanii, Bośni i Hercegowi-
ny, Bułgarii, Czarnogóry, Grecji, Macedonii, Serbii i Chorwacji składają się na niezwykle bogatą 
i różnorodną prezentację twórczości dzieci i młodzieży z obszaru Półwyspu Bałkańskiego.

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

Ptaszarnia, do 5.08.
Wystawa jest podsumowaniem działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dydaktycznych 
w roku edukacyjnym 2014/2015. Zaprezentowane na wystawie prace są przykładami różnorod-
nych postaw twórczych, rozwiązań plastycznych i technik, zarówno tradycyjnych jak malarstwo, 
rysunek, rzeźba, jak i tych najnowszych związanych z grafiką komputerową i animacją filmową. 
Elementem łączącym prezentowane na wystawie prace jest motyw ptaków.

Dla ochłody – woda w fotografii dzieci i młodzieży, 10.08.-8.09.
Pochodzące ze zbiorów własnych Galerii barwne fotogramy nadesłane zostały przez młodych 
uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, którego głównym tematem była woda.

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

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF
ul. Różana 1, www.zpaf-okp.pl

Wystawa prac członków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF
Fotografie artystów, członków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fo-
tografików. Wystawiają swoje prace: Adam Fisz, Andrzej Skowroński, Ania Kola, Daniel Pach, 
Dariusz Gackowski, Dariusz Grożyński, Jacek Szczurek, Jadwiga Czarnecka, Jerzy Riegel, Marek 
Czarnecki, Mark Noniewicz, Stanisław Jasiński. Podczas zwiedzania wystawy na 255 fotogra-
fiach możemy zapoznać się różnymi technikami i punktami widzenia.

Wystawa pokonkursowa „Świąteczna iluminacja świetlna miasta”

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

Wojtek Solarski - Wyznanie milczenia, do 31.07.
Wojtek Solarski urodził się na Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych 
UMK, jest członkiem ZPAP w Gdańsku i w Toruniu. Od ponad 20 lat mieszka pod Toruniem w Obo-
rach, aranżując w artystyczny sposób otaczającą go przestrzeń natury. Aktualnie studiuje etykę 
na Wydziale Humanistycznym UMK. W swoich działaniach artystycznych najczęściej sięga do 
malarstwa, rysunku, grafiki i działań intermedialnych wykraczających poza schemat bezpiecz-
nych rozwiązań formalnych. Jego kompozycje należy zaliczyć do abstrakcji aluzyjnej. Przez 
plątaninę linii i plam przenika światło, w konsekwencji otrzymujemy obrazy świata rysowane 
szarościami, ale bardzo niejednolite i niedopowiedziane. 

Przestrzeń sztuki – przestrzeń kultury – przestrzeń rozwoju, 6-27.07.
Wystawa prezentuje działalność kulturalną i artystyczną Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych 
Tartak. Grupę tworzą młodzi animatorzy i artyści – instruktorzy teatralni, muzycy, tancerze i pla-
stycy. Celem ich działania jest twórcze wpływanie na otaczającą nas rzeczywistość poprzez po-
dejmowanie różnorodnych inicjatyw, zarówno w zakresie projektów artystycznych, działań edu-
kacyjnych, jak i prospołecznych. Na wystawie będzie można zobaczyć zdjęcia z najważniejszych 
projektów realizowanych w czasie ostatnich lat, takich jak: Akademia Wyobraźni (2013, 2014), 
Artystyczna Oranżeria (2014), TRANSforma (2013-2015), Transmisja Poetycka (2013-2015), 

(jass) i kuratorem wielu wystaw. W latach 1992-2014 prowadził galerię Spiż i Spiż 7, gdzie debiuto-
wało wielu znanych dziś artystów czy wystawiało szereg znanych artystów. Ekspozycja, także formie 
dokumentacji (katalogi, teksty, nieżelazne pisma) przedstawia najważniejsze etapy tymczasowej 
twórczości Marka Rogulskiego, która już na przełomie lat 80. i 90. była poszukiwaniem nowego 
statusu dla artysty, poza modernizmem i przede wszystkim postmodernizmem. Tym, co określa wy-
jątkowość twórczość Rogulusa (pseudonim artystyczny) jest styl ekspresjonistyczny połączony z wi-
zualizacją własnego języka ezoterycznego i symbolicznego, do którego nie zawsze można wniknąć, 
choć temu służą teksty autorskie, jak też same performances.

Judyta Bernaś – Jednia, 10-26.07.
„28 wielkoformatowych grafik z cyklu Droga (2008) i Światło (2012) jest osobistą interpretacją Drogi 
Krzyżowej i Drogi Światła; wynikiem głębokiej personalnej perspektywy i subiektywnej formy wy-
powiedzi artystycznej na temat wiary i sztuki. Łączą w jedną istotę przeciwstawne terminy: kobietę 
i mężczyznę, człowieka i boga, fizyczność i metafizyczność, sacrum i profanum. Obecne we współ-
czesnym obrazowaniu, przeplatają się ze sobą tworząc niejednokrotnie jedność przedstawienia. 
Wprowadzają nową ikonografię w utarty patriarchalny wizerunek zachodniego kanonu historii sztu-
ki. Przełamują granicę tradycyjnej płaszczyzny grafiki artystycznej oraz kanon przedstawień Jezusa 
i Jezusa Chrystusa. Łączą tradycję chrześcijańską ze współczesnym poglądem na sztukę religijną 
oraz współczesną sztukę kobiet.” (Judyta Bernaś - maj 2015)
Judyta Bernaś – ur. w 1978 roku w Sosnowcu. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Wypukłego 
prof. Ewy Zawadzkiej - ASP w Katowicach, 2005 rok. W 2012 roku obroniła pracę doktorską. Jest 
asystentką w Pracowni Działań Multigraficznych.

Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki
31.07.-6.09.
Wystawa ma na celu zaprezentowanie wybranych poszukiwań twórczych osób związanych z Pra-
cownią Otwartych Interpretacji Sztuki – jednostką dydaktyczną, która od dwóch lat z powodzeniem 
funkcjonuje przy Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Program 
Pracowni skupia się na realizacji wypowiedzi artystycznych, które mają reprezentować powiązania, 
dialog i relacje z innymi dziełami sztuki i postawami twórczymi w celu formułowania wieloznacznych 
refleksji typu: „sztuka o sztuce”, „sztuka o kulturze”, „sztuka o artystycznych językach i tradycjach 
twórczych”. Nazwa pracowni wskazuje na to, że: po pierwsze – preferowana jest szeroko rozumiana 
swoboda w doborze medium i rozwiązań wizualnych w przypadku tworzenia realizacji artystycznych 
(od środków tradycyjnych po niekonwencjonalne) oraz po drugie, że powstające prace miałyby się 
cechować wieloznacznością i otwartością formułowanych przekazów i sposobów myślenia o sztuce. 
Wystawa prezentuje zarówno prace kierownika i pomysłodawcy Pracowni, jak i propozycje artystycz-
ne absolwentów i studentów, prowadzonej przez niego jednostki. 

Basia Sokołowska - O przerażeniu istot żywych, 31.07.- 13.09.
W najnowszych pracach Basi Sokołowskiej ciała botanicznych wojowników poruszają się jak insek-
ty, które atakują, bronią się i uciekają. Ich zachowania są efektem podszytego przerażeniem instynk-
tu walki lub ucieczki - podstawowych i ponadczasowych strategii przetrwania. Zamknięty krąg tych 
prymitywnych emocji i reakcji rządzących społecznościami wszystkich gatunków biologicznych leży 
u podstawy wystawy. Prezentowane fotografie, animacja i rysunki przedstawiają sceny konfrontacji 
oraz portrety ich uczestników. Basia Sokołowska jest absolwentką Historii Sztuki University of Syd-
ney i Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Galeria czynna:
wtorek, godz. 12.00-20.00 – wstęp wolny, środa-piątek, godz. 11.00-18.00
sobota, godz. 12.00-18.00, niedziela, godz. 12.00-18.00 – wstęp wolny
Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, grupowy (5-15 osób) 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Imprezy/warsztaty:

Sztuka prostoty szuka 
2.07. (czwartek), godz. 11.00 Czarno-biało to wiedzę - portret
Wakacyjne warsztaty, które mają pobudzić u dzieci zdolności syntetycznego i konceptualnego 
myślenia. Początek zajęć stanowić będzie wycieczka po wystawie Izabeli Łapińskiej „Naga twarz”. 
Po części teoretycznej przewidziana jest część warsztatowa, której efektem będą samodzielnie stwo-
rzone przez dzieci portrety rysunkowe wykonane kredą i węglem.
Zajęcia adresowane są dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Wstęp na podstawie 
biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł. Zapisy: 56 622-63-39, 791-358-555.

Wiola Ujazdowska – Wykład „Krańce. O współczesnej sztuce Islandii”
7.07. (wtorek), godz. 18.00
Już bardziej na północ się nie da, a przynajmiej się tak wydaje. Islandia słynie z zapierających dech 
w piersiach krajobrazach, kryzysu i obalenia rządu, Bjork, Sigur Ros i muzyki niepowtarzalnej, wy-
jątkowej. Hallgrímura Helgasona i jego książek. Specyficznego gorzko-słodkiego humoru w filmach 
jak w chociażby Noi Albinoi. A co ze sztukami wizualnymi? Czemu wizualni artyści nie są aż tak znani 
jak muzycy czy pisarze? Co ją cechuje? Na te pytania a także o sytuacji formie sztuk wizualnych czy 
najważniejszych wydarzeniach artystach i galeriach w Islandii opowie Wiola Ujazdowska, artystka 
wizualna i historyczka sztuki mieszkająca i pracująca obecnie w Reykjaviku. Obecnie pracuje nad 
islandzko-polskim projektem WORD/IMAGE tworzącym kreatywną platformę dla artystów i poetów 
z Polski i Islandii. Wstęp wolny

Taniec Świateł (2013-2015) i Światłoczułość Pamięci (2015). Autorzy zdjęć: Mariusz Słonina, 
Szymon Tamborski, Mateusz Rzewuski, Łukasz Klimaszewski i Zuzanna Larysz.

Maroko w obiektywie Zbigniewa Przybysza, 3-17.08.
Spojrzenie Europejczyka na ten piękny afrykański kraj. Na wystawie zobaczymy ciekawe portre-
ty, sceny z codziennego życia ludzi spotkanych w dużych miastach i małych wsiach oraz obrazy 
licznych arabskich bazarów. Zbigniew Przybysz (1958) – toruński plastyk i fotograf. Z fotografią 
związany jest od 1974 r. Od 1999 r. jego artystyczne zainteresowania obejmują miedzy innymi 
martwą naturę, pejzaż, portret i grafikę komputerową. Od 2001 r. prowadzi Fotogalerię, a od 
2007 r. Interdyscyplinarą Galerię Muz w Domu Muz. Brał udział w siedmiu edycjach Ogólnopol-
skich Plenerowych Spotkań Fotografików. (Toruń, Górzno, Zakopane). Indywidualne wystawy - 
„Formaty wielkoportretowe” (Toruń, Galeria Omega 2014 i Grudziądz, Galeria Akcent 2015) Od 
2010 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.

Galeria Domu Muz na ul. Poznańskiej

Symmetrica 2015 – geometria i sztuka, do 15.07.
Wystawa jest podsumowaniem projektu skierowanego do entuzjastów geometrii, m.in. matema-
tyków, nauczycieli, uczniów i studentów, a także artystów i historyków sztuki zainteresowanych 
sztuką o charakterze geometrycznym. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć realizacje uczest-
ników warsztatów – w tym dzieci z Podgórza. Prezentowane prace będą kompozycjami plastycz-
nymi, w których geometria odgrywa podstawową rolę, a środki plastycznego wyrazu takie jak 
barwa, światłocień, linia, czy walor stają się jej twórczym rozwinięciem.
Projekt Symmetrica 2015 realizowany jest w ramach programu Mikrowsparcie Toruńskiej Agen-
dy Kulturalnej.
Na wystawy wstęp wolny

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

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

GALERIA MIŁOŚĆ 
ul. Mostowa 7/2a, 87-100 Toruń, www.galeriamilosc.pl

Norbert Delman - Przystosowanie obronne, do 19.07.
Potencjalny atak, konflikt, czy sytuacja kryzysowa mogą pojawiać się na różnych polach funk-
cjonowania społecznego i czysto biologicznego. Poczucie lęku i strach przed zagrożeniem wy-
zwala w nas potrzebę przedwczesnego reagowania i zapobiegania ewentualnym wydarzeniom. 
Prewencja daje poczucie kontroli. Boimy się tego, czego nie znamy. Norbert Delman, zakreślając 
spektrum potencjalnych zagrożeń, proponuje airsoftową rozgrywkę. Jest to paramilitarna gra wy-
korzystująca broni typu ASG (Air Soft Gun), będącą repliką broni palnej, używanej podczas ćwi-
czeń taktycznych i treningów. Dlatego wystawa przyjmuje formę performatywną i szkoleniową. 
Norbert Delman - ur. 1989. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2014 
roku uzyskał dyplom w Pracowni Działań Przestrzennych pod kierunkiem prof. Mirosława Bałki. 
Jest artystą operującym różnymi mediami oraz eksperymentalnym kuratorem. Tworzy instalacje, 
rzeźby, akcje, performance. W swoich działaniach odnosi się do tematów takich jak rywalizacja, 
zagrożenie, czy niepokój, próbując analizować je z perspektywy własnego pokolenia. Mieszka 
i pracuje w Warszawie 

Wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13.00-19.00, lub po telefonicznym umówieniu 

GALERIA SZTUKI MAYA 
ul. Ducha Świętego 19

Wakacyjna przygoda z lekcjami rysunku:
lekcje dzieci 6-12 lat (piątek, godz. 16.00)
lekcje dla młodzieży i dorosłych (wtorek, środa, czwartek, godz. 16.00-18.00) - kurs również dla 
kandydatów na wyższe uczelnie artystyczne.
Dołączyli do nas nowi artyści : znany w Polsce przedstawiciel surrealizmu Krzysztof Wiśniewski;
popularna w całym kraju i pojawiająca się we wszystkich dobrych galeriach malarka ekspresyj-
nych obrazów figuralnych (akt, taniec, portret) - Renata Brzozowska; zajmująca się malarstwem 
olejnym, dekoracyjnym charakteryzującym się grubą fakturą farby - Grażyna Mucha oraz młody 
dobrze rokujący surrealista - Janusz Gromotka

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

Cudowna podróż (dla dzieci)
W trakcie seansu przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi 
greckie mity. Udajemy się także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzch-
ni Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz 
chmury na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmo-
sie można spotkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dynamiczna opowieść o kosmo-
sie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat.

Lato pod gwiazdami
Podczas tego seansu odbędziemy wspólna podróż wśród gwiazd i konstelacji. Poznamy mi-
tycznych greckich bohaterów i przerażające stwory. Wyruszymy też na spotkanie gwiazd, 
których nigdy z Polski nie dostrzeżemy – zobaczymy Krzyż Południa i Obłoki Magellana. Spo-
tkamy się z obcymi słońcami, poznamy odległe mgławice, ujrzymy jak żyją i umierają gwiaz-
dy, jak rodzą się nowe planety. A wszystko to opisane w sposób przystępny i zrozumiały.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy kosmosu”, familijny „Mój kumpel Niko”, 
a także „Makrokosmos”, „Osiem planet ?”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta 
Kopernika” 

Godziny prezentacji: w poniedziałki: 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, od wtorku do piątku: 
11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, w soboty: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.45, 18.00, w niedziele: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.45
Bilety: grupowy szkolny 8,50 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł, rodzinny (2+2) 36 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł 
/ 16 zł
w weekendy zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwie-
dzających jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie 
przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświe-
cie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe atmosfery planet, ciśnie-
nie atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków można własnoręcznie sprawdzić, 
jak rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.

Godziny wejść: w poniedziałki: 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, od wtorku do piątku: 11.30, 
12.45, 14.00, 15.15, 16.30, w soboty wejścia o godz. 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00, 
17.15;  w niedziele wejścia o godz. 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6,5 zł; ulgowy 7 zł, normalny 9 zł, rodzinny (2+2) 26 zł 
w weekendy zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i od-
powiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy 
sposób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po 
dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśnia-
ją m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także po-
wstawanie wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolek-
cją 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 wresz-
cie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: w poniedziałki: 12.30, 13.45, 15.00, od wtorku do piątku: 12.00, 13.15, 
14.30, 15.45, 17.00, w soboty wejścia o godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.45;  
w niedziele wejścia o godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 6,5 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł, rodzinny (2+2) 26 zł
w weekendy zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga: 15.08. obowiązuje inny repertuar i godziny otwarcia. Szczegóły na stronie www

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:

•  Skarby Fundacji Książąt Czartoryskich, do 29.11.
•  Szczep Szukalczyków – prace ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, do 23.08. (Mała Galeria) 
•  Toruń w czasach II wojny światowej – w 70. Rocznicę zakończenia 

wielkiego światowego konfliktu, do 24.08.
•  Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich, do 6.09.
•  Art la Turque - Wystawa towarzysząca VII Międzynarodowemu 

Sympozjum Malarskiemu „Malownicza  Barbarka 2015”, 1.07. 
(środa), godz. 15.00, do 9.07.

•  Nowalijki - wakacyjna wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK, 7-11.07., Dziedziniec Ratusza

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-18.00
bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00
bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą
Rynek Staromiejski 35

Świat Orientu

Wystawa czasowa:

„Nihon no katchu” – piękno pokryte laką. Wystawa zbroi samurajskich, 
do 6.09.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-18.00
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 nowo-
żytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:

Malowane Niebo. Historia gwiazdozbiorów, do 13.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: 
Dom Mikołaja Kopernika
na sale ekspozycyjne: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł

Dom Eskenów
ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia: Od pradziejów do zakończenia II wojny światowej 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:

Najciekawsze eksponaty pozyskane do zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Toruniu w XXI wieku, do 1.11.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). 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 Toruńskiego Piernika
ul. Strumykowa 4

Piernikowe korzenie – od formy do pieca; Zmysłowy świat piernika; Piernik w salonie, w kuchni, 
sklepie i klubie
Jedną z głównych atrakcji nowego Muzeum są warsztaty wypieku tradycyjnego, ozdobnego pier-
nika, w trakcie których uczestniczy posiądą wiedzę i praktykę z zakresu piernikarstwa i stworzą 
wspaniałą pamiątkę, którą będą mogli wziąć ze sobą do domu. Na chętnych czeka również degu-
stacja pierników jadalnych. Warsztaty odbywają się o pełnych godzinach od wtorku do niedzieli 
w godzinach od 10.00 do 17.00. Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku pod 
nr tel. (56) 656-70-87 w godz. od 8.00 do 16.00. 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana, do 13.09.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
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:
Nocne udostępnienie wieży ratuszowej
11.07, 15.08. (sobota), godz. 20.00-24.00

Warsztaty:
•  3.07. (piątek), godz. 11.00 Sekrety pradawnej szkatułki
Proponujemy Państwu samodzielne wykonywanie kopii biżuterii, w której gustowały panie, za-
mieszkujące nasze ziemie w okresie od I do V w. n.e. Dostarczamy modelinę i narzędzia pomoc-
ne w tworzeniu kopii oraz fotografie oryginałów, na podstawie których można będzie wykonać 
własne ozdoby. W trakcie zajęć opowiemy, w jaki sposób dawniej je wytwarzano oraz kto nosił 
te precjoza oraz dlaczego i jak je zdobywano. Warsztaty dla wszystkich w wieku powyżej 6 lat.
•  10.07. Zabawki znane od pradziejów
Podczas badań archeologicznych znajdowane są miniaturki przedmiotów codziennego użytku 
oraz typowe zabawki. Krótka opowieść o nich i pokaz staną się inspiracją do wykonania wła-
snych zabawek z gliny i ozdobienia ich stosując różne techniki. Dla dzieci powyżej 6 lat.
•  17.07. (piątek), godz. 11.00 Mozaikowe cuda
Czym jest mozaika, kiedy i z czego układano pierwsze oraz jaka jest jej historia – to krótka infor-
macja na początku warsztatów. Następnie przygotowanie własnego projektu i sprawdzenie się 
w precyzyjnym układaniu wymyślonej kompozycji. Warsztaty dla wszystkich w wieku powyżej 
6 lat.
•  24.07. (piątek), godz. 11.00 Rzymskie wyliczanki
W czasie zająć zostanie przybliżona historia rzymskich cyfr.  Następnie uczestnicy będą mogli 
sprawdzić swoją znajomość zasad zapisu liczb w systemie rzymskim w formie gier i zabaw.
•  31.07. (piątek), godz. 11.00 Jaskiniowi malarze
Zajęcia warsztatowe skierowane do najmłodszej grupy wiekowej (6-10 lat). Po krótkim wprowa-
dzeniu na temat paleolitycznego malarstwa, stosowanych  technikach oraz tematyki przedsta-
wianej w jaskiniach, uczestnicy samodzielnie będą mogli wykonać swój malunek.
•  7.08. (piątek), godz. 11.00 Mały mistrz garncarski
Zajęcia warsztatowe skierowane do najmłodszej grupy wiekowej (6-10 lat). Po krótkim wprowa-
dzeniu na temat najstarszych technik lepienia naczyń i sposobach ich zdobienia, uczestnicy sa-
modzielnie będą mogli wykonać zaprojektowane przez siebie naczynie lub dowolny przedmiot.
•  14.08. (piątek), godz. 11.00 Smoki
Smoki, gady i potwory. Jak wyglądały, czy były straszne? Podczas warsztatów uczestnicy będą 
mogli poznać kilka smoczych legend oraz wykonać z gliny własne przedstawienia niezwykłych 
stworów. Warsztaty dla wszystkich w wieku powyżej 6 lat.
•  21.08. (piątek), godz. 11.00 Tajemnice pisma klinowego
Po poznaniu historii różnorodnych tabliczek glinianych z pismem klinowym i hieroglificznym 
oraz innymi sposobami zapisywania informacji w czasach prahistorycznych uczestnicy będą 
mogli wykonać własne tabliczki gliniane z zapisanymi tekstami wg alfabetu klinowego. Po wy-
suszeniu tabliczek uczestnicy warsztatów zabiorą je ze sobą. Warsztaty dla wszystkich w wieku 
powyżej 6 lat. 
•  28.08. (piątek), godz. 11.00 Sumik, łątka, węgieł, zrąb – czyli jak niegdyś domy budowano
Sumik, łątka, węgieł, zrąb – czyli jak niegdyś domy budowano - po krótkiej prezentacji różnych 
sposobów budowy domów drewnianych w pradziejach, uczestnicy będą mogli z przygotowanych 
elementów „zbudować” fragment domu w konstrukcji zrębowej, wykonać fragment ściany ple-
cionkowej, a także zaplanować i wybudować z klocków drewnianych,  dowolne budowle.
Miejsce: Dział Archeologii Muzeum Okręgowego, ul. Św. Jakuba 20a

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

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) – 
Arsenał
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 nie-
profesjonalnej, tworzonej w Polsce od połowy lat 60. XX w. do początku XXI w. Jej autorem był 
Bolesław Nawrocki (1924-2008) z Warszawy, prawnik, muzyk, muzykolog, mecenas sztuki. Jego 
działania kolekcjonerskie wspierała żona, Lina Carminati-Nawrocka. Kolekcja liczy blisko 4000 
prac z zakresu rzeźby i malarstwa około stu artystów, zarówno najwybitniejszych przedstawicieli 
tych dziedzin, jak i twórców mniej znanych. 
Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach
Wystawa poświęcona działalności fotograficznej Roberta Pokory – z wykształcenia i zawodu 
szewca, z zamiłowania fotografa. Rzemieślnik na szklanych negatywach utrwalił świat mieszkań-
ców wsi w Borach Tucholskich okresu międzywojnia oraz pierwszych lat po 2. wojnie światowej. 
Na wystawie będzie można obejrzeć wizerunki Borowiaków podczas pracy i świętowania a także 
poznać ówczesną modę, wydarzenia społeczne, kulturalne, historyczne. 

godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 10.00-18.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00, 15.08. muzeum nieczynne 

Zielone wakacje – letnie spotkania z egzotyczną kulturą Azji i Afryki
1.07-31.08.
Zajęcia realizowane przy wystawach stałych i czasowych opracowane w formie lekcji, warsztatów 
i pokazów przygotowane zostały tak, aby w interaktywny, ciekawy i dostosowany do wieku od-
biorcy sposób przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu historii i sztuki prezentując jednocześnie 
zbiory Muzeum. Propozycje skierowane są do uczniów spędzających wakacje w Toruniu, rodzin, 
grup zorganizowanych i indywidualnych gości.
Cena: 4 zł. Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.
Terminarz spotkań:
•  7, 21.07., 4, 18.08 (wtorki), godz. 11.00 Poszukiwany Tony Halik – gra edukacyjna, Muzeum 

Podróżników
•  9, 23.07., 6, 20.08. (czwartki), godz.11.00 Tajemniczy świat Samurajów – warsztat plastyczny 

przy wystawie „Nihon no katchu” – piękno pokryte laką. Wystawa zbroi samurajskich”, Kamie-
nica pod Gwiazdą

•  14, 28.07., 11, 25.08. (wtorki), godz. 11.00 Kolorowa Afryka-malowanie na tkaninach – warsz-
tat plastyczny przy wystawie „Tkaniny afrykańskie. Tradycja i zmiana”, Muzeum Podróżników

•  16, 30.07., 13, 27.08. (czwartki), godz.11.00 Sumi-e – malarstwo tuszem – warsztat plastyczny 
przy wystawie „Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich”, Ratusz Staromiejski, II p.

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analo-
gicznych zasadach.
Ponadto: konkurs „Świat walecznych Samurajów”, układanie puzzli i kolorowanki dla najmłod-
szych gości muzealnych. Zgłoszenia: tel. 56 660-56-32 lub 31; 56 660-56-05 lub -06

Letnie Spotkania z Archeologią
Zajęcia prowadzone w siedzibie Działu Archeologii przy ul. Św. Jakuba 20 a dla dzieci w wieku od 6 
lat, odbywać się będą w piątki o godzinie 11.00, natomiast prelekcje dla młodzieży i dorosłych we 
wtorki o godzinie 11.00. Zgłoszenie uczestnictwa w Dziale Archeologii (od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00-16.00), tel. 56 660-56-58 lub da@muzeum.torun.pl. Opłata za udział w zajęciach 4 zł

Prelekcje
•  8.07. (środa), godz. 11.00 Muzyka i pieśni dawnych Celtów
Między kakofonią wojny a nutami miłości. Muzyka celtycka bądź nią inspirowana jest dziś po-
wszechnie znana i uwielbiana. Jakie jednak były początki tej oryginalnej muzyki? Jakich używano 
instrumentów i jak wydawały dźwięki? W jakich sytuacjach na nich grywano i śpiewano pieśni? 
Na te pytania i wiele innych na temat początków Celtów i ich muzyki odpowiemy podczas pokazu. 
•  15.07. (środa), godz. 11.00 Wikingowie
Wikingowie – mistrzowie żeglugi  - jacy byli, w co wierzyli, jak wyglądało ich życie w surowym 
klimacie północnej Europy. Znane i nieznane oblicza tajemniczego ludu, który w średniowieczu 
dotarł na „krańce świata”. 
•  22.07. (środa), godz. 11.00 Scytowie - złoto i najazdy
Opowieść o dziejach i pozostałościach kultury materialnej koczowniczego ludu pochodzącego ze 
stepów środkowej Azji, który 2500-2600 lat temu najechał obszary Europy, w tym Polski. Jednym 
z miejsc najprawdopodobniej zniszczonych w wyniku najazdu scytyjskiego, jest gród w Kamieńcu 
nad Wisłą, w pobliżu Torunia. Scytowie bardzo cenili sobie złoto, stąd szczególnie z bogatych gro-
bów kurhanowych, wydobyto wiele pięknych przedmiotów wykonanych z tego metalu.
•  29.07. (środa), godz. 11.00 Historia jednej ulicy - Łaziennej
Jak historia miasta pozostawiła ślady w wyglądzie jednej niepozornej ulicy Starego Miasta. Ulica 
Łazienna w Toruniu położona między ważnymi ulicami Żeglarską a Mostową, pozbawiona zgiełku, 
była jednak w centrum wydarzeń miasta. Gdzie była szkoła, pierwsze polskie muzeum, mieszkali 
burmistrzowie, swoją siedzibę miała loża masońska…
•  5.08. (środa), godz. 11.00 Epoka brązu – u zarania jedności europejskiej
Wynalezienie nowego surowca do produkcji narzędzi, uzbrojenia czy ozdób, a zwłaszcza koniecz-
ność sprowadzania surowców do jego produkcji z bardzo odległych terenów spowodowało znacz-
ne ujednolicenie kulturowe, które objęło swym zasięgiem duża część obszaru Europy. To niezwy-
kłe zjawisko nastąpiło prawie 5 tysięcy lat temu, w początkach epoki brązu.
•  12.08. (środa), godz. 11.00 Kościół św. Jerzego w Toruniu
Historia kościoła – pierwotnie kaplicy – św. Jerzego sięga wieku XIII i związana jest z Przedmie-
ściem Chełmińskim. Szpital, kościół, plebania i cmentarz położone przy dawnej drodze do Chełm-
na funkcjonowały w tym miejscu do 1811 r. Od czasu rozbiórki w XIX w. co jakiś czas prowadzone 
były dyskusje dotyczące lokalizacji kościoła, a on sam  co około sto lat wyłania się spod ziemi. 
•  19.08. (środa), godz. 11.00 Mitologia Słowian
Mitologia Słowian – prelekcja z pokazem prezentującym panteon bóstw słowiańskich. Dyskusja ze 
słuchaczami na temat pozostałości słowiańskich wierzeń w kulturze współczesnej.
•  26.08. (środa), godz. 11.00 Kuchnia antycznego Rzymu
Co zazwyczaj jadali obywatele imperium rzymskiego przed dwoma tysiącami lat, jakie były ich 
ulubione potrawy i jak je przyrządzali? Odpowiedź na te i inne pytania oraz garść przepisów można 
będzie uzyskać podczas bogato ilustrowanej opowieści na temat kuchni antycznego Rzymu. 
Miejsce: Dział Archeologii Muzeum Okręgowego, ul. Św. Jakuba 20a



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, 4.07. (sobota) i 1.08. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedziniec 
Muzeum. Wstęp wolny.
Muzyczna podróż, 10.07. (piątek), godz. 18.00
Koncert zespołów  folklorystycznych Polski, Bośni, Mołdawii i Hiszpanii. Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł.
Etnowyprawka Malucha: Woda!
9.07. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy); 
10.07. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
Zajęcia z cyklu Etnowyprawka Malucha adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Lipcowe 
spotkanie będzie wyjątkowe, ponieważ spotkamy się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku (Oddział 
Muzeum Etnograficznego w Toruniu). Poznamy dawne zajęcia wodne, obejrzymy barki wodniackie. 
Dowiemy się co to takiego wiklinowa wiersza z sercem. Na pewno będziemy wlewać, wylewać i chla-
pać do upadłego a być może uda się nam złapać coś w sieć. Sprawdzimy też jak się niesie głos 
po wodzie. W razie deszczu dodatkowo poskaczemy w kałużach. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkow-
ska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na 
przebranie. Park Etnograficzny w Kaszczorku (dojazd we własnym zakresie; autobus nr 23 kursuje 
z placu św. Katarzyny). Bilety: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze zapisy 
(do 7.07., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).
Wszyscy jesteśmy artystami, 14.07. (wtorek), godz. 12.00  
43. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie: w oparciu 
o ekspozycje opowieść o ludowej estetyce i twórczości, o tradycyjnym wiejskim zdobnictwie, o pia-
skowych dywanach i kujawskich malowankach połączone z próbą ich wykonywania. Bilety: 3 zł
Robótki pod chmurką, 19.07. (niedziela), godz. 16.00
Impreza dla rodzin i nie tylko! Pracowite popołudnie w Parku Etnograficznym. W trakcie imprezy moż-
na będzie poznać różnorodne techniki rękodzielnicze oraz wykonać własne małe dzieła wzorowane 
na zdobnictwie tradycyjnym. Nie zabraknie również wspólnych zabaw dla dzieci i dorosłych. 
Bilety: 9 zł, 6 zł ulgowy, 20 zł rodzinny
Etnowyprawka Malucha: Glina!
6.08. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
7.08. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
W sierpniu ruszymy tropem gliny. Sprawdzimy jaka jest w dotyku i co się dzieje kiedy dodamy do niej 
wody. Będziemy odrywać, ugniatać i paćkać. Poznamy kształty, faktury i kolory glinianych naczyń. 
Sprawdzimy też gdzie gospodynie je przechowywały. Jak zwykle będzie czas na pieśń. Prowadzenie: 
dr Olga Kwiatkowska. Park Etnograficzny. Bilety: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują 
zapisy (27.07-5.08., e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl) 
Radości wiejskiego dzieciństwa, 25.08. (wtorek), godz. 12.00 
44. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie: zwiedzanie 
Parku Etnograficznego „ścieżką dziecięcą”, poznawanie realiów dzieciństwa w chłopskich rodzi-
nach, prezentacja dawnych zabawek i zabaw ze śpiewem. Zapraszamy wyjątkowo razem z wnukami 
lub podopiecznymi. Warto zabrać okulary do czytania! Bilety: 3zł/os.

Zapisy na warsztaty we wrześniu:
Co fotoamator wiedzieć powinien, 13 i 20.09. (niedziele), godz. 15.00-18.00
Warsztaty fotograficzne dla początkujących przy wystawie Fotografie od szewca. Roberta Pokory 
świat na szklanych negatywach. Prowadzenie: Piotr Michniewicz „Modry” (www.modry.pl). Koszt 
udziału w warsztatach (6h):  100 zł/os. Uwaga fotoamatorzy! Zapisy już od 17 sierpnia, liczba miejsc 
ograniczona, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl, tel.: 56 622 89 43. 

WAKACJE W MUZEUM
Dla uczestników indywidualnych:
Bajeczne środy 
Spotkania dla dzieci w wieku 5-10 lat (do 30 os.). Słuchanie bajek ludowych i tworzenie ilustracji 
do ich treści. Wszystkie środy lipca i sierpnia, godz. 12.00. Bilety: 3 zł /1h.
Kociołek ze sztuką, 16, 23.07, 20, 27.08., godz. 11.00 -13.00 
Warsztaty twórcze inspirowane sztuką i zdobnictwem ludowym dla dzieci od lat 8. Szczegółowy pro-
gram: www.etnomuzeum.pl. Koszt udziału: 10 zł/2 h zajęć. Materiały do zajęć zapewnia organizator. 

Dla grup zorganizowanych:
Wakacyjne wyprawy w przeszłość
W programie poznawanie różnych aspektów życia mieszkańców dawnych wsi w regionach prezento-
wanych w Parku Etnograficznym. Poznawanie elementów kultury ludowej poprzez działania twórcze. 
Bilety: 5 zł/os. 

W razie niepogody zajęcia przewidziane w Parku Etnograficznym odbywają się na wystawie 
Tajemnice codzienności... Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą 
odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego 
przez podopiecznych. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, 
tel. 56 622 89 43. 

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

Świat wg „Baro”, do września 
Piotr Baro – artysta grafik, filozof. Publikował na łamach „Odrodzenia”, tygodnika „Świat”, „Do-
okoła świata” i „Poland”. Wyemigrował do Danii, gdzie przez czterdzieści lat był stałym praso-
wym rysownikiem-komentatorem kilku kopenhaskich dzienników: „Information”, „Berlingske 
Tidende”, „Politiken”, „Det frie Aktuelt”. Podejmował zagadnienia etyczne, prawne i społeczno-
-polityczne, związane z ochroną środowiska, czy integracją przedstawicieli różnych kultur. Jego 
prace graficzne w Danii zyskały miano „filozofujących”. Wykładał w Wyższej Szkole Graficznej 
w Kopenhadze. Wielokrotnie wystawiał prace w kraju i poza granicami. Jego unikalne, pełne 
symboliki, kompleksowe i surrealistyczne rysunki często skłaniają do pogłębienia tematów, 
które najczęściej mają ponadczasowy charakter. Wystawa jest częścią obchodów 70-lecia UMK. 
Wszystkie prace są własnością UMK.
Wystawa czynna: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00.

Wystawa plenerowa: Mocne karty UMK. Wiedza, która odkrywa 
przyszłość, do 30.08.
Ekspozycja złożona jest z osiemnastu plansz w formie nawiązującej do kart do gry, prezentu-
jących różnorodność wydziałów i oferty UMK. Na każdej karcie umieszczono kody QR odsyła-
jące do oferty dydaktycznej poszczególnych wydziałów. Wykorzystane na wystawie fotografie 
w większości wykonano specjalnie na potrzeby ekspozycji. W kilku przypadkach zdjęcia są wła-
snością pracowników UMK. Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu 70-lecia UMK.
Miejsce: przy Collegium Maximum UMK, plac Rapackiego 1

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 – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os.  
Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

T

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, tel. 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Open Chopin: upside-down, 4.07. (sobota), godz. 18.00 - premiera
Spektakl muzyczny w stylu fantasy przypomina twórczość Fryderyka Chopina. Przedstawienie 
skierowane jest do młodego widza. Historia dzieje się współcześnie. Profesor genetyki, Fran-
ciszek Sztajn, i jego córka Maria przywracają do życia Fryderyka Chopina. Ich badania finan-
suje komercyjna stacja telewizyjna, kierowana przez bezwzględną Apolonię, która postanawia 
nadać wydarzeniu kolosalny rozgłos medialny i zbić na tym fortunę… Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy

Lady Day, 18-19.07. (sobota-niedziela) godz. 18.00
W kwietniu 2015 r. roku przypada setna rocznica urodzin Billie Holiday. Spektakl muzyczny 
opowiada o jednym z jej ostatnich koncertów. W podłym nocnym klubie Billie (Anna Sroka-
-Hryń) śpiewa dawne przeboje, a pomiędzy nimi wspomina swoje życie. Jej akompaniatorem 
i jednocześnie opiekunem jest Jimmy Powers. Gra go Włodzimierz Nahorny. Bilety: 30 zł 

Jazz w pałacu – Seriale, seriale, 22.07. (środa), godz. 19.00
Koncert w wykonaniu tria Herdzin/Bogdanowicz/Biskupski to opracowania utworów pocho-
dzących z najsłynniejszych, kultowych już dzisiaj, polskich seriali (Lalka, Czterej Pancerni 
i Pies, Polskie Drogi, Jan Serce, Chłopi, 07 Zgłoś Się, Czterdziestolatek, Stawka Większa Niż 
Życie, Podróż Za Jeden Uśmiech, Pan Wołodyjowski, Wojna Domowa). Każdy utwór oparty jest 
na nowym i świeżym pomyśle aranżacyjno-wykonawczym. Bilety: 30 zł

Warsztaty choreograficzne
7-9.07. (wtorek-czwartek), godz. 10.00-13.00 i 16.00-19.00
Warsztaty prowadzone przez Michała Cyrana – aktora, tancerza i choreografa, współpracu-
jącego z wieloma teatrami w Polsce. Warsztaty zakończy pokaz zorganizowany w przestrzeni 
miejskiej. Zapisy: promocja@teatrmuzyczny.torun.pl. Udział jest bezpłatny. 

Ciao ciao Bambina, 15.08. (sobota), godz. 19.00 
Spektakl muzyczny inspirowany życiem Marino Mariniego jest muzyczną podróżą przez hi-
storię włoskiej piosenki, wzbogaconą utworami dobrze znanymi polskiemu odbiorcy. Bohater 
wspomina swoje życie i drogę artystyczną, prowadząc widzów przez trzy dekady XX wieku. 
Występują: Nicola Palladini w roli Marino Mariniego, Dominik Dudzik – kontrabas/piano, Piotr 
Bogutyn – gitary Bilety: 35 zł, 30 zł ulgowe

Krzysztof Ścierański New Quartet, 29.08. (sobota), godz. 19.00
Krzysztof Ścierański, gitarzysta basowy i muzyk sesyjny. Basista jazz-rockowego zespołu Labo-
ratorium. W formacji New Quartet na scenie partnerują mu wybitni muzycy: Zbigniew Jakubek 
(piano), Michał Kobojek (saksofon) oraz Przemysław Kuczyński (perkusja).Koncert jest promocją 
płyty „Night Lakes”, którą Ścierański uznaje za spełnienie młodzieńczych marzeń.Bilety: 30 zł

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze
Letnie projekcje filmowe w teatralnym ogrodzie. W tym roku pokażemy nie tylko stare komedie 
muzyczne, ale też filmy dokumentalne i fabularne poświęcone Witkacemu. W przypadku niepo-
gody seanse przeniesione będą do Sali Złotej. 
•  9.07. (czwartek), godz. 20.00 Tumor Witkacego - Film biograficzny 
•  16.07. (czwartek), godz. 20.00  Włóczęgi
•  23.07. (czwartek), godz. 20.00 Kinoteatr Witkacego; Demoniczne kobiety Witkacego - Filmy 

dokumentalne
•  30.07. (czwartek), godz. 20.00 Królowa Przedmieścia
•  6.08. (czwartek), godz. 20.00  Stańko Witkacy - Koncert T. Stańki inspirowany twórczością 

Witkacego; Szalona lokomotywa - Film z przygotowań do premiery w Teatrze STU
•  13.08. (czwartek), godz. 20.00 ABC Miłości
•  20.08. (czwartek), godz. 20.00 Gwiazda piołun - Film inspirowany życiem Witkacego
•  27.08. (czwartek), godz. 20.00  Będzie lepiej
Wstęp wolny

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ, www.teatrafisz.pl

Opera się nie opiera – premiera, 19.07. (niedziela), godz. 17.00
Spektakl kabaretowy z prawdziwą dawką opery. Mamy dla Ciebie operę dla opornych. Twój 
osobisty przewodnik przeprowadzi Cię przez meandry wyższych pięter sztuki, od zakurzonej 
piwnicy, po zakurzony strych. Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: groupon.pl, kasa godzinę 
przed spektaklem. Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-333-44

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

 

Terminator: Genisys, premiera: 1.07.
akcja, Si Fi USA 2015, reżyseria: Alan Taylor, występują: Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney
Niedaleka przyszłość. W roku 2029 John Connor stoi na czele podziemia, walcząc z zagrażającymi 
ludzkości cyborgami. W tej nierównej walce musi zmierzyć się z siłami przeszłości i … przyszłości. 
Aby zapewnić sobie życie, wysyła w przeszłość zaufanego porucznika Kyle’a Reese’a, który musi 
uratować matkę Connora przed śmiercią. Ale to, czego się dowiaduje, zmienia wszystko.

W głowie się nie mieści, premiera: 1.07.
familijny USA 2015, reżyseria: Pete Docter
Kiedy Riley wraz z rodzicami opuszcza rodzinne strony i przenosi się do San Francisco, usiłuje 
dostosować się do nowej sytuacji. Bohaterką kierują emocje: Radość, Strach, Gniew, Odraza 
i Smutek. Dorastanie bywa trudne, także dla Riley. Chociaż Radość robi wszystko, by utrzymać 
pozytywną atmosferę, dziewczynce nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole…

Idol, premiera: 3.07.
dramat, komedia, USA 2015, reż. Dan Fogelman, wyst. Al. Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner
Danny Collins był kiedyś piękny i młody. Teraz jest już tylko piękny. I odcina kupony od swej pio-
senkarskiej kariery. Wciąż żyje szybko, nadużywa ile się da i zadaje się z nieprzyzwoicie młodymi 
kobietami. Gdy odkryje list napisany do niego 40 lat temu przez samego Johna Lennona, postanowi 
dać sobie jeszcze jedną szansę. Rzuci scenę, zbyt młodą kochankę i większość innych używek, 
by zaszyć się w małym hotelu i zacząć pisać nowe piosenki.

Randka z królową, premiera: 3.07.
komedia, Wielka Brytania 2015, reż. Julian Jarrold, wyst. Sarah Gadon, Ben Powley, Jack Reynor
W „Jak zostać królem” poznaliście ich ojca, teraz czas, żeby podejrzeć jak żyją księżniczki. W no-
wej komedii o rodzinie królewskiej zobaczycie kulisy nocnej eskapady dwóch nastoletnich księż-
niczek, z których jedna – Elżbieta II, rządzi teraz Wielką Brytanią. Kiedy Małgorzata znika w tłumie 
wraz z grupą świętujących kapitanów marynarki, Elżbieta wpada (dosłownie!) w ramiona młodego 
lotnika – Jacka. Zderzenie odmiennych światów tej nietypowej pary doprowadza do serii zabaw-
nych pomyłek.  

Ted 2, premiera: 10.07.
komedia, USA 2015, reż. Seth MacFarlane, wyst. Seth MacFarlane, Mark Wahlberg
Miś Ted podejmuje w swoim życiu poważną decyzję. Postanawia ożenić się z Tami Lynn i mieć z nią 
dziecko. John, chcąc pomóc przyjacielowi, postanawia zostać dawcą nasienia. Jednak, aby nowożeń-
cy mieli prawo do opieki nad maluchem, miś musi udowodnić przed sądem, że jest istotą ludzką.

Ant Man, premiera: 17.07.
Akcja, Si-Fi, USA, Wielka Brytania 2015, reż. Pyton Reed, wyst. Paul Rudd, Corey Stoll, Michael Pena
Zawodowy oszust Scott Lang (Paul Rudd) aka Ant-Man, za sprawą niezwykłego kostiumu potra-
fi zmniejszać się do rozmiarów mrówki, zyskując jednocześnie nadludzką siłę. Gdy świat stanie 
w obliczu nowej generacji zagrożeń, Ant-Man wraz ze swoim mentorem doktorem Hankiem Pymem 
(Michael Douglas), zaplanuje skok, który może zapobiec katastrofie.

Magic Mike XXL, premiera: 17.07.
komedia, USA 2015, reżyseria: Gregory Jacobs, występują: Channing Tatum, Matt Bomer
Akcja „Magic Mike XXL” rozgrywa się trzy lata po tym, jak Mike, będąc u szczytu sławy, zakoń-
czył karierę striptizera. Teraz pozostali członkowie Kings of Tampa są gotowi skończyć z tym zaję-
ciem. Chcą to jednak zrobić w swoim stylu: wystąpić w Myrtle Beach ostatni raz, z wielką pompą, 
i zaprosić na scenę legendarną gwiazdę — Magic Mike’a. W drodze na ostatnie przedstawienie 
z kilkoma postojami w Jacksonville i Savannah, które mają służyć odbudowaniu starych przyjaźni 
i nawiązaniu nowych, Mike i jego koledzy opanowują nowe ruchy i na różne sposoby rozprawiają 
się z przeszłością. 

Piksele, premiera: 24.07.
komedia USA 2014, reżyseria: Chris Columbus, występują: Adam Sandler, Kevin James, Josh Gad
Kultowi bohaterowie gier lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych powracają. Pac-Man, wiel-
ki goryl Donkey Kong, kosmici ze „Space Invaders” najadą Ziemię z kosmosu cyberprzestrzeni. 
Pamiętacie jak chcieliście ich ustrzelić? Teraz wezmą odwet. Nawet pozytywni bohaterowie gier 
przejdą przemianę i staną się superzłoczyńcami, których jedynym celem jest zamienienie świa-
ta w piksele. Ludzkość znajdzie się w prawdziwym niebezpieczeństwie, znikną miasta, a na uli-
cach będzie grasował pożerający wszystko wielki Pac-Man. Jeśli myślicie, że macie siedem żyć… 
Na ratunek światu przyjdzie szkolny kolega prezydenta Stanów Zjednoczonych (Kevin James) - 
mistrz gier komputerowych sprzed lat, dziś instalator kablówki Sam Brenner (Adam Sandler).

KINA



Mission Imposible: Rogue Nation, premiera: 7.08.
sensacyjny USA 2015
reżyseria: Christopher McQuarrie, występują: Tom Cruise, Jeremy Renner, Kimon Pegg
Agent IMF Ethan Hunt wraz ze swoim ludźmi mierzy się z organizacją Syndykat.,

Mały Książę, premiera: 7.08.
animacja, Francja 2015, reżyseria: Mark Osborne 
Adaptacja książki francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupéry’ego opowiadająca historię pi-
lota, który po rozbiciu swojego samolotu na Saharze spotyka Małego Księcia. Chłopiec pocho-
dzi z odległej planety B-612, a Ziemię odwiedza w trakcie swojej międzyplanetarnej podróży. 
W tym czasie poznał wielu różnych dorosłych, o których teraz opowiada pilotowi, nawiązując 
z nim przyjaźń.

Fantastyczna Czwórka, premiera: 14.08.
sensacyjny, Akcja, Si Fi USA 2015, reżyseria: Josh Trank, występują: Milles Tellur, Kate Mara
Fantastyczni superbohaterowie, jakimi ich jeszcze nie oglądano: w nowym wydaniu, nowej kon-
wencji i w nowej obsadzie aktorskiej. Historia czworga outsiderów, którzy przenoszą się to alter-
natywnego i pełnego niebezpieczeństw świata, gdzie ulegają zdumiewającej przemianie i nabie-
rają niezwykłych mocy. Po powrocie muszą się nauczyć wykorzystać swoje nowe umiejętności 
i ocalić Ziemię przed potężnym wrogiem, który niegdyś był ich przyjacielem.

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

Premiery:
•  Lato w Prowansji, reż. Rene Bosch, Francja 2015
Rodzeństwo spędza wakacje w Prowansji u dziadka, którego z powodu rodzinnych konfliktów 
nigdy wcześniej nie poznało.
•  Nowa dziewczyna, reż. Francois Ozon, Francja 2014
Młoda kobieta dokonuje zdumiewającego odkrycia o małżonku zmarłej niedawno przyjaciółki. 
Wybrane nagrody: Cezary – nominacja najlepszy film; MFF San Sebastian- najlepszy film.
•  Cena sławy, reż. Xavier Beauvois, Francja/ Belgia 2014
Świat obiega wiadomość o śmierci Charliego Chaplina. Dwóch imigrantów postanawia skraść 
trumnę z ciałem aktora. Wybrane nagrody: MFF w Wenecji – nominacja – najlepszy film.
•  Lost river, reż. Ryan Gosling, USA 2014, 105’
Samotna matka wkracza w świat przestępczy, podczas gdy jej nastoletni syn odkrywa drogę, 
która prowadzi go do tajnego, podwodnego, utopijnego miasta.
•  Magical girl, reż. Carlos Vermut, Hiszpania, 2014
Ojciec śmiertelnie chorej dziewczyny postanawia spełnić jej ostatnie życzenie i zdobyć sukienkę 
bohaterki japońskiej kreskówki. Wybrane nagrody: Goya – najlepsza aktorka; MFF San Sebastian 
– najlepszy reżyser.
•  Amy, reż. Asif Kapadia, Wielka Brytania 2015
Prawdziwa historia gwiazdy muzyki Amy Winehouse, która zmarła na skutek zatrucia alkoholo-
wego w wieku 27 lat.
•  Jak zatrzymać ślub, reż. Drazen Kuljanin, Szwecja
Dwoje nieznajomych z pociągu zmierza na to samo wesele. Oboje planują nie dopuścić do ślubu. 
•  Irrational Man, reż. Woody Allen, USA 2015
Abe Lucas (Joaquin Phoenix) wykłada filozofię na uniwersytecie w małym miasteczku. Jeśli swoje 
człowieczeństwo rzeczywiście można odkryć dopiero wtedy, gdy człowiek znajdzie się na sa-
mym dnie, Abe jest na dobrej drodze – nigdy nie trzeźwieje, cierpi na twórczy impas i od roku 
nie poszedł z nikim do łóżka. Wszystko zmienia się, gdy przypadkiem udaje mu się podsłuchać 
w kawiarni rozmowę obcych ludzi. Początkowo nieśmiało, a potem w pełni świadomie zaczyna 
wprowadzać w życie szalony plan.

Wydarzenia
Love Lato Love Kino
4.07. (sobota)
•  godz. 18.00 Whiplash, reż. Damien Chazelle, USA 2014
Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych 
artystów muzyki jazzowej. Wybrane nagrody: Oscar, Złoty Glob, BAFTA – najlepszy aktor drugo-
planowy J.K.Simons.
•  godz. 20.00 Body/ Ciało reż. Małgorzata Szumowska, Polska 2015
Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję córka próbują odnaleźć się po tragicznej śmier-
ci najbliższej osoby. Wybrane nagrody: Srebrny Niedźwiedź/ Berlinale – najlepszy reżyser.

11.07. (sobota)
•  godz. 18.00 Między nami dobrze jest, reż. Grzegorz Jarzyna, Polska 2014
Adaptacja sztuki Doroty Masłowskiej o polskim społeczeństwie czasu transformacji. Wybrane 
nagrody: Karlove Vary – nominacja w konkursie ‚East of West’ dla najlepszego filmu.
•  godz. 20.00 Wielkie oczy reż. Tim Burton, USA 2014
Walter Keane przypisuje sobie autorstwo pięknych obrazów, które namalowała jego żona Marga-
ret. Kobieta próbuje dowieść swoich racji i wyzwolić się od męża. Wybrane nagrody: Złoty Glob 

- najlepsza aktorka AmyAdams, Bafta, Critics’ Choice, Film Independent – nominacja – najlepsza 
aktorka.

18.07. (sobota)
•  Carte Blanche, reż. JacekLusiński, Polska 2015
Nauczyciel historii Kacper dowiaduje się, że traci wzrok. By zachować pracę i doprowadzić swoją 
klasę do matury, postanawia ukryć problemy przed otoczeniem.
•  Birdman, reż. Alejandro Gonzalez Innaritu, USA 2014
Zapomniany aktor, który niegdyś grał postać kultowego superbohatera, walczy ze swoim ego, 
próbując odzyskać sławę i rodzinę. Wybrane nagrody: Oscar – najlepszy film, najlepszy reżyser, 
najlepsze zdjęcia, najlepszy scenariusz; Złote Globy- najlepszy aktor Michael Keaton, najlepszy 
scenariusz, BAFTA – najlepsze zdjęcia.

25.07. (sobota)
•  godz. 18.00 Ziarno prawdy reż. Borys Lankosz, Polska 2015
W Sandomierzu dochodzi do tajemniczej zbrodni. Stróże prawa pod wodzą Teodora Szackiego 
rozwiązują zagadkę morderstwa.
•  godz. 20.00 Dzika droga, reż. Jean – Marc Valle, USA 2014
Młoda kobieta postanawia uporać się ze śmiercią matki i rozpadem małżeństwa, wyruszając 
w pieszą wędrówkę obejmującą tysiąc mil. Wybrane nagrody: Oscary, Złote Globy - nominacje 
najlepsza aktorka pierwszoplanowa Reese Wintherspoon.

1.08. (sobota)
•  godz. 18.00 Gra tajemnic, reż. Morten Tyldum, USA/ Wlk Brytania 2014
Angielski matematyk i logik, Alan Turing, pomaga złamać kod Enigmy podczas II wojny świato-
wej. Wybrane nagrody: Oscar – najlepszy adoptowany scenariusz; Oscar, Złoty Glob, Film Inde-
pendent, BAFTA nominacje m.in. najlepszy aktor Benedict Cumberbatch.
•  godz. 20.00 Teoria wszystkiego, reż. James Marsch, Wielka Brytania 2014
Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena Hawkinga - rozwoju jego choroby, ro-
dzącego się uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa. Wybrane nagrody: Oscar, Złoty 
Glob, BAFTA - najlepszy aktor Eddie Redmayne.

8.08. (sobota)
•  godz. 18.00 Dzikie historie, reż. Damian Szifron, Argentyna/ Hiszpania 2014
Niedocenianemu muzykowi, biznesmenowi, pannie młodej, znanemu milionerowi, kelnerce oraz 
specjaliście od materiałów wybuchowych puszczają nerwy. Wybrane nagrody: Oscary, Critics’ 
Choice, Cannes – nominacja najlepszy film.
•  godz. 20.00 System, reż. Daniel Espinosa, Czechy/USA/ Wielka Brytania 2015
Związek Radziecki, rządy Stalina. Okryty niesławą oficer służb bezpieczeństwa rozpoczyna 
śledztwo w sprawie serii tajemniczych morderstw dzieci. 

15.08. (sobota)
•  godz. 18.00 Disco Polo, reż. Maciej Bochniak, Polska 2015
Młodzi muzycy z prowincji w błyskawiczny sposób zdobywają szczyty list przebojów.

16.08. (niedziela)
•  godz. 18.00 Snajper reż. Clint Eastwood, USA 2014
Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle’a, który zyskał sławę najlepszego snaj-
pera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs. Wybrane nagrody: Oscary – najlepszy montaż 
dźiwęku, nominacje m.in.najlepszy film, najlepszy aktor; BAFTA – nominacje najlepszy scena-
riusz i najlepszy dźwięk.

22.08. (sobota)
•  godz. 18.00 Motyl. Still Alice, reż. Richard Glatzer, WashWestmoreland, USA 2014, 99’
Pani profesor odkrywa, że ma wczesne objawy choroby Alzheimera. Wybrane nagrody: Oscary, 
Złote Globy, BAFTA, Critics’ Choice - najlepsza aktorka Julianne Moore.

23.08. (niedziela)
•  godz. 18.00 Ex Machina reż. Alex Garland, USA, Wielka Brytania 2015 
Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony 
do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu. 

29.08. (sobota)
•  godz. 18.00 Foxcather reż. Bennett Miller, USA 2014
Rywalizujący z bratem zapaśnik Mark Schultz zostaje zaproszony przez multimilionera Johna du 
Ponta do jego posiadłości i wzięcia udziału w przygotowaniach do Olimpiady w Seulu.
Wybrane nagrody: Oscary, Złote Globy – nominacje m.in. najlepszy aktor pierwszoplanowy Ste-
ve Carell, najlepszy aktor drugoplanowy Mark Ruffalo.

30.08. (niedziela)
•  godz. 20.00 Mad Max: na drodze gniewu reż. George Miller, Australia/ USA 2015
Max przyłącza się do grupy uciekinierek z Cytadeli - osady rządzonej przez Immortana Joe’ego. 
Tyran wraz ze swoją bandą rusza za nimi w pościg.
Bilety: 10 zł

Lato z The Metropolitan Opera 
Specjalne retransmisje najlepszych spektakli The MET z udziałem światowych gwiazd wokali-
styki 
•  5.07. (niedziela) Eugeniusz Oniegin – Piotr Czajkowski 
dyrygent: Valery Gergiev, reżyseria: Deborah Warner scenografia: Tom Pye, obsada: Mariusz 

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

Scena Letnia, 2.07-23.08.
Usytuowana na Rynku Staromiejskim będzie stanowić centrum otwartych dla publiczności im-
prez wakacyjnych w mieście. Wydarzenia w ramach Sceny Letniej będą się odbywać co tydzień, 
w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Wśród koncertów, prezentacji i pokazów będzie 
można np. zapoznać się z programem, który przygotują miejskie instytucje kultury. Jesteś 
animatorem, który organizuje ciekawe wydarzenia kulturalne? Jesteś muzykiem, tancerzem, 
performerem, aktorem? Czekamy na Twoje zgłoszenie! Na scenie nie zabraknie też miejsca dla 
lokalnych solistów i zespołów, a to za sprawą akcji Scena jest Wasza. Będzie to okazja stwo-
rzona dla ludzi muzyki, umożliwiająca im promocję własnej aktywności artystycznej. W każdy 
czwartek od godziny 17.00 do 19.00 scena będzie należała do debiutantów. Kontakt dla orga-
nizatorów wydarzeń i artystów zainteresowanych występami na Scenie Letniej: 
i.auguscinska@tak.torun.pl.

Festiwal Wizje, 4-12.07.
Festiwal prezentujący sztukę współczesną w przestrzeni publicznej. Najbardziej imponującym 
dziełem zaprezentowanym w ramach festiwalu będą dwie 50 metrowe panoramy Torunia wy-
konane przez toruńskiego fotografika Marka Czarneckiego. W programie znajdzie się także 
oryginalny „Czerwony dywan” Katarzyny Malejki. Będzie to taki dywan, jaki do tej przywykli-
śmy widywać na telewizyjnych galach i na innych doniosłych imprezach. Zostanie umieszczo-
ny na jednej z ulic starówki. Po spacerze, na który dotąd mogły pozwolić sobie tylko gwiaz-
dy, ujrzymy np. „Ambonę myśliwską” autorstwa Natalii Wiśniewskiej, czy projekt „Ustawka” 
Stefana Kornackiego, którego główną ideą jest działanie w przestrzeni miejskiej przy pomo-
cy odzyskanych napisów, neonów oraz logotypów. Stworzone na ich podstawie instalacje, 
wydarzenia oraz happeningi pojawiają się w różnych kontekstach, przenosząc historie związa-
ną z miejscami, skąd pochodzą. Miejsce: okolice placu Rapackiego

Festiwal Teatrów Ulicznych 
Spektakle teatralne zaprezentowane w otoczeniu toruńskiej starówki przez najciekawsze pol-
skie i zagraniczne grupy teatralne 
26.07. (niedziela) Bratri v Tricku „Plavorna” 
Widowisko bawić się będzie poezją, lekko i z humorem, używając cyrkowych środków ekspre-
sji – żonglerki, chodzenia po linie i akrobacji w parach.
8.08. (sobota) Teatr Pinezka „Marionetarium Klauna Pinezki”, „Stary Klaun i morze”. 
Teatr od 35 lat bawi ludzi na ulicach całego świata. Dawniej rokrocznie występował w Toruniu 
pod pomnikiem Kopernika i po latach chętnie tutaj wraca. 
22.08. (sobota) Teatr Pijana Sypialnia „Wodewil Warszawski”
Przedstawienie nawiązywać będzie do realizowanego przez artystów cyklu „Teatr na leża-

kach”, podającego sztukę teatralną w lekkiej, przystępnej, wakacyjnej wręcz formie. „Wodewil War-
szawski” nawiązywać będzie do klimatu Warszawy sprzed lat, aury warszawskim podwórek tętniących 
piosenkami, których do dziś z przyjemnością się słucha. Atutem przedstawienia będzie z pewnością 
muzyka na żywo.
Miejsce: starówka. Wstęp wolny

Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, 23-25.07. (czwartek-sobota)
Utwory z głośnych musicali i filmowych hitów w wykonaniu gwiazd, urokliwy klimat toruńskiego Ryn-
ku Nowomiejskiego, gdzie przed laty kręcono sceny do filmu „Prawo i pięść”, a także młodzi, ale już 
doświadczeni jak na swój wiek uczestnicy Przeglądu Konkursowego walczący o prestiż i wysokie na-
grody pieniężne – to wyróżniki Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej. W tym roku nacisk kładziemy 
na znakomitych wokalistów, stąd w programie więcej niż w poprzednich latach nazwisk, które na co 
dzień związane są z teatrem, gdzie praca głosem jest niezwykle ważna. Jedną z takich osób, pełniącą 
jednocześnie rolę prowadzącej będzie Anna Sroka-Hryń, damski głos znany z dziesiątek ról dubbin-
gowych, a ostatnio najważniejsza twarz cieszącego się gigantyczną popularnością spektaklu „Mam-
ma Mia!” w Teatrze Roma. Partnerować jej będzie tak lubiany przez toruńską publiczność Kacper Ku-
szewski. Interesująco zapowiada się koncert otwarcia festiwalu w wykonaniu aktorów teatru „Rampa” 
– „Andrew Lloyd Webber – Król Musicalu”, czy obecność Gościa Specjalnego – Anity Lipnickiej, która 
zaśpiewa utwory znane ze ścieżki dźwiękowej „Młodych wilków” Jarosława Żamojdy. 
Jak co roku, Koncert Galowy, podobnie jak inne wydarzenia w ramach festiwalu, będzie biletowany. 
Osoby, które zdecydują się kupić bilety będą mogły wysłuchać koncertowych wykonań w komfortowych 
warunkach, na siedząco i z najlepszym odbiorem płynącej ze sceny muzyki. 
Bilety: Toruńska Agenda Kulturalna, kasa Centrum Kultury „Dwór Artusa”, 
tel. 56 655-49-29 lub 56 655 49 39
strona internetowa: www.piosenkafilmowa.pl

Bella Skyway Festival 2015, 25-30.08.
Największe wydarzenie kulturalne w Toruniu nagrodzone certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycz-
nego 2014. W ubiegłym roku festiwal przyciągnął rekordową liczbę ponad 300 tys. widzów.
Największą i najważniejszą instalacją festiwalu będzie spektakularna projekcja na kilku połączonych 
kurtynach wodnych (w tym kurtynie grawitacyjnej), zamontowanych na Wiśle na specjalnie zaprojek-
towanej konstrukcji. Zjawiskowy pokaz dla tysięcy widzów, specjalnie na Bella Skyway Festival, przy-
gotuje Bogumił Palewicz, jeden z najlepszych reżyserów światła w Europie, zaproszony ostatnio do 
udziału w prestiżowym festiwalu światła w Izraelu. Duże wrażenie na publiczności zrobi „Bukiet abażu-
rów”, intrygujące dzieło francuskich artystów światła TILT. Bukiety kilkunastu gigantycznych lamp, ni-
czym bukiety kwiatów w przestrzeni miejskiej — konfrontacja feerii wolno zmieniających się, gorących 
barw z przestrzenią toruńskiego Starego Miasta, nadająca mu nowy, poetycki wymiar, przywołująca 
poczucie wewnętrznego spokoju i szczęścia. „Chmura”, to interaktywna instalacja duetu kanadyjskich 
artystów Caitlind r.c. Brown i Wayne’a Garretta. Jest to interaktywne dzieło zbudowane z sześciu tysięcy 
żarówek, które widzowie mogą włączać i wyłączać wedle własnego życzenia. „Światłoczułe” to z kolei 
instalacja zbudowana z 60 fosforyzujących brył geometrycznych i 2,5 kilometra sznurka, którą stworzą 
w ramach warsztatów dzieci i młodzież z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 
oraz z dwóch toruńskich szkół: z Gimnazjum nr 2 i z Zespołu Szkół nr 28 pod kierownictwem artystów 
plastyków z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka: Piotra Florianowicza i Katarzyny Skrobały. 
Wstęp wolny
strona internetowa: www.bellaskyway.pl

Toruńskie Gwiazdy, 14.08. (piątek)
Zaucha jazzowo, 15.08. (sobota)

Kwiecień (Eugeniusz Onegin), Anna Netrebko (Tatiana), Oksana Volkova (Olga), Piotr Beczała 
(Leński), Alexei Tanovitski (Gremin) 
Czas trwania: 245 min (w tym 2 przerwy z wywiadami) 
Nowa produkcja nowojorskiej sceny. Zaangażowali się w tę realizację artyści najwyższej 
światowej rangi. Gwiazdorska, rosyjsko-polska obsada nie jest tu przepadkiem, bo tylko 
śpiewacy, dla których nasze języki są czymś naturalnym, potrafią sprostać dziełu, o którym 
włoscy „wynalazcy” opery mogliby powiedzieć sentencjonalnie: chodzi o to, jak się mówi, 
tylko jeszcze piękniej.
•  19.07. (niedziela) La Traviata – Giuseppe Verdi
Obsada: Natalie Dessay jako Violetta, Matthew Polenzani jako Alfred, Dmitri Hvorostovsky 
jako Germont, Patricia Risley jako Flora, Scott Scully jako Gaston, Jason Stearns jako baron 
Douphol, Kyle Pfortmiller jako markiz D’Obigny, Luigi Roni jako Dr. Grenvil, Maria Zifchak 
jako Annina. Realizatorzy: Fabio Luisi dyrygent, Willy Decker reżyseria, Wolfgang Gussmann 
scenografia. Czas trwania: 148 min (w tym jedna 10-minutowa przerwa)
Słynne arcydzieło Verdiego w niemniej słynnej inscenizacji Willy’ego Deckera to produkcja, 
które obiegła niemal cały świat operowy. Była prezentowana na najbardziej prestiżowych fe-
stiwalach, a także podczas cyklu transmisji Met: Live in HD. 
•  2.08. (niedziela) Wesoła wdówka – Franciszek Lehar
dyrygent: Andrew Davis, reżyseria: Susan Stroman, scenografia: Julian Crouch, obsada: Re-
née Fleming, Kelli O’Hara, Nathan Gunn, Alek Shrader, Thomas Allen. Czas trwania: 152 min 
(w tym jedna 10-minutowa przerwa)

Debiutująca w The Metropolitan Opera broadwayowska choreografka i reżyserka Susan Stroman, która 
ma na koncie wiele nagród Tony Award za takie musicale jak Crazy For You, Contact czy The Producers, 
przedstawia nową, ekstrawagancką interpretację dowcipnej i pełnej energii operetki Lehára. W roli 
głównej zobaczymy znakomitą i znaną widowni Metropolitan Opera (22 role w repertuarze) Renée Fle-
ming jako Hannę - bogatą paryską wdowę. 
•  18.08. Aida – Giuseppe Verdi
Opera w 4 aktach. Libretto: Antonio Ghislanzoni według Augusta Mariette’a. Premiera inscenizacji The 
Metropolitan Opera: 8 grudnia 1988 roku. Retransmisja przedstawienia zarejestrowanego 15 grudnia 
2012.Obsada: Liudmyla Monastyrska jako Aida, Roberto Alagna jako Radames, Olga Borodina jako 
Amneris, George Gagnidze jako Amonasro, Stefan Kocán jako Ramfis Miklós Sebestyen jako Faraon. 
Realizatorzy: Fabio Luisi dyrygent, Sonja Frisell reżyser, Gianni Quaranta scenografia. Czas trwania: 
175 min (w tym 10-minutowa przerwa).
Monumentalna opera Giuseppe Verdiego opowiadająca tragiczną historię miłości z czasów faraonów 
nie mogła liczyć na piękniejszą oprawę niż ta przygotowana w Met przez Sonję Frisell. Zgodnie z XIX-
-wieczną tradycją spektakl dosłownie ocieka złotem i skrzy się kolorami bogatych dekoracji. Całość 
zrealizowana jest z rozmachem godnym faraonów, zwłaszcza scena słynnego marsza tryumfalnego. 
Na scenie pojawiają się nawet żywe konie. W główne role wcielają się gwiazdy światowego formatu.
Bilety: grupowy (minimum 5 osób): 20 zł, bilet ulgowy i seniorski – 25 zł, bilet normalny: 30 zł. Przed-
stawienia z polskimi napisami.

TAK



XV Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej „Harmonica Bridge”
21.08. (piątek)
•  godz. 13.00 Golden Virginia Playboys /Polska
•  godz. 14.30 Karel Slavik /Czechy
Miejsce: przy pomniku Kopernika
•  godz. 17.00 Skrzyżowanie bluesowych dróg - wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa 

Jędrzejczyka
Miejsce: Dom Muz ul. Podmurna 1/3
•  godz. 19.00 Konstantin Reinfeld /Niemcy, Rachelle Plas /Francja
Miejsce: Dziedziniec Ratusza
•  godz. 22.00 Jam Session
Miejsce: Pub Pamela
22.08. (sobota)
•  godz. 11.00-14.00 Konkurs Harmonijkowy, Miejsce: Dom Muz ul. Podmurna 1/3
•  godz. 14.00-15.30 Warsztaty, Miejsce: Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
•  godz. 13.00 Erich Prochazka /Słowacja
•  godz. 14.30 Peter Hajduk/Czechy
Miejsce: przy pomniku Kopernika
•  godz. 19.00 Matyas Pribojszki /Węgry, Giles Robson & The Dirty Aces /Wielka Brytania 
Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego
•  godz. 22.00 Jam Session, Miejsce: Pub Pamela
23.08. (niedziela)
•  godz. 17.00 Joe Powers/ USA - Astor Piazzolla Project, Miejsce: Dwór Artusa

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

III Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”
Festiwal adresowany jest do młodzieży od 16 roku życia  wzwyż. Oprócz możliwości prezentacji 
wokalnej, a tym samym konfrontacji z innymi wokalistami , festiwal daje możliwość poznania 
kultury wokalnej, rozrywkowej innych narodów. Festiwalowi towarzyszą imprezy integracyjne.
7.07. (wtorek)
•  godz. 11.00 uroczyste otwarcie festiwalu
•  godz. 13.00-18.00 przesłuchania festiwalowe
8.07. (środa)
•  godz. 10.00-15.00 przesłuchania festiwalowe
•  godz. 18.30-20.30 koncert finałowy

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

Tworzywem jest światło, 1.07.-31.08.
Pokonkursowa wystawa fotograficzna prezentująca najciekawsze prace nadesłane na Kon-
frontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. Wstęp wolny.

Jednodniowe zajęcia wakacyjne dla zorganizowanych grup 
młodzieży:
- Warsztaty animacji poklatkowej w programie Windows Movie Maker
- Letnia przygoda z fotografią. Wakacyjne warsztaty fotografii cyfrowej
(termin zajęć do uzgodnienia)

******
Trwają XXIV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Filmu. 
Do 4.09. filmowcy-amatorzy oraz wszyscy niezależni twórcy mogą nadsyłać swoje prace na 
konkurs filmowy organizowany w ramach Konfrontacji. Odbywa się on w trzech kategoriach: 
film dokumentalny i reportaż, film fabularny lub wideoklip, zgłaszane filmy nie powinny być 
dłuższe niż 25 minut. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej WOAK.

D
DOM MUZ
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
ul. Okólna 169, tel. 56 654-84-56
ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
www.dommuz.pl

(wystawy w dziale Galerie)

Wakacje z Muzami
Turnusy wakacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach zajęć artystyczne zabawy, 
kreatywne warsztaty oraz gry ruchowe, a także wyjścia do toruńskich muzeów.
Informacje i zapisy: 56 21-05-81 (ul. Podmurna), 56 654-84-56 (ul. Okólna), 56 66-44-912 
(ul. Poznańska).
Szczegółowy program:
Pracownie światła, 6-10.07. godz. 10.00-14.00, Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
Zapraszamy do fascynującej przygody ze światłem i teatrem cieni. Uczestnicy będą tworzyć 
autorskie lampy, eksperymentując z proporcjami i źródłem światła oraz teatrem czarnym, 
oswajać grafoskop i projektować barwne kalejdoskopy oraz konstruować świetlne instalacje 
z wykorzystaniem technik recyklingowych. Prowadzący: Elżbieta Chrulska, Łukasz Pawlikow-
ski.  Koszt: 100 zł/tydzień (w tym drugie śniadanie, napoje oraz ubezpieczenie)
Kolorowa Manufaktura, 13-17.07. godz. 10.00-14.00, Dom Muz, ul. Okólna 169
Uczestnicy stworzą przedmioty do pokoju dziecięcego takie jak kubeczki na kredki, ramki 
do zdjęć czy ozdobne zawieszki, pobawią się w artystyczne zabawy oraz gry ruchowe i inte-
gracyjne. W programie ponadto  tworzenie biżuterii, warsztaty sztuki użytkowej, malowanie 
na dużych formatach itp. Prowadzący: Agnieszka Dąbrowska, Marta Siwicka.  
Koszt: 100 zł/tydzień (w tym drugie śniadanie, napoje oraz ubezpieczenie)
Kolorowe podróże, 20-24.07. godz. 10.00-14.00, Dom Muz, ul. Poznańska 52
W pierwszej części zajęć uczestnicy wezmą udział w warsztatach plastycznych, na których 
nauczą się m.in. sztuki łączenia barw czy malowania wszystkimi kolorami tęczy za pomo-
cą trzech farb... W drugiej części dzieci w formie ruchowych i plastycznych zabaw poznają 
mądrość przysłów z różnych stron świata oraz je zilustrują. Prowadzący: Zbigniew Przybysz, 
Joanna Łagan. Koszt: 100 zł/tydzień (w tym drugie śniadanie, napoje oraz ubezpieczenie)
Tworzymy opowieści... 27-31.07. godz. 11.00-13.00, Dom Muz, ul. Poznańska 52
Uczestników zajęć  czeka  zabawa w pisanie scenariusza. Do wymyślonych opowieści będą 
tworzyć propozycje scenografii, strojów oraz gry aktorów. Podczas zajęć dzieci wezmą także 
udział  w różnorodnych grach i zabawach rozwijających wyobraźnię. Prowadząca: Joanna Ła-
gan. Koszt: 35 zł/tydzień (cena promocyjna)
Wakacje w Świetlicy Środowiskowej, 1.07.-28.08., godz. 10.00-12.00, Dom Muz, ul. Okólna 
169
W programie zajęcia plastyczne, gry i zabawy w plenerze, wyjścia do kina, teatru, na basen 
i na kręgle. Wstęp wolny

Wydarzenia plenerowe:
Skwer Rękodzieła, 4.07. (sobota), godz. 11.00-13.00 
Piknik artystyczny na wolnym powietrzu, na którym każdy będzie mógł wziąć udział w warsz-
tatach rękodzieła. Przewidziane są stanowiska: ceramiczne, witrażownicze, świeczkarskie, 
tworzenia biżuterii, street art’u i inne – to propozycje w ramach projektu Kulturalny Skwer 
budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia 2015
Miejsce: Dom Muz, ul. Poznańska 52, Wstęp wolny

RelaksAkcja, 18.07. (sobota),  godz. 11.00-13.00
Festyn rodzinny na terenie zielonym przy Domu Muz. W programie warsztaty kulinarne wraz 
z degustacją, warsztaty artystyczne i relaksacyjne dla dzieci i dorosłych, nauka masażu, 
relaks na trawie oraz inne atrakcje.
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169. Wstęp wolny

Zabawy z Domem Muz
25.07. (sobota), godz. 12.00 Wokół planet i innych kosmicznych ciał - zabawy ruchowe i pla-
styczne z hula-hop, piłkami i kulami.
26.07. (niedziela), godz. 15.00 Malujemy kamieniczki i inne zabawy. 
Koncert zespołów Domu Muz.
Miejsce: Rynek Staromiejski

DOM MUZ, MDK, WOAK

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

O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, Pracownia kreatywna „przeBUDOWA”

Wystawy czasowe:

Gdzie wzrok nie sięga
30 eksponatów, które pokazują i wyjaśniają zjawiska w większości niewidzialne dla człowieka, bądź 
z zwykłym świetle. Ekspozycja obejmuje zjawiska związane z polaryzacją i interferencją światła, a także 
z ultrafioletem i podczerwienią.

Druk 3D – szkoła przyszłości
10 stanowisk, które przedstawiają zagadnienia związane z drukowaniem w trójwymiarze. Odwiedzający 
mogą zobaczyć, jak działa drukarka 3D, w jaki sposób, przy pomocy skanera 3D, następuje projektowa-
nie przedmiotów, a także jak działa niszczarka i wytłaczarka. Będą mogli zmielić przedmioty, a powstały 
granulat zamienić w filament, czyli materiał do druku. Wystawa ma także wymiar ekologiczny, bo poka-
zuje jak odpady można ponownie wykorzystać do stworzenia nowego przedmiotu.

Więcej światła
Ekspozycja jest podzielona na działy, które obejmują następujące zagadnienia: naturę światła, jak po-
wstaje światło, żarówka, świetlówka czy dioda LED oraz historia źródeł światła.
 
Centrum czynne:
wtorek-piątek w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
sobota-niedziela w godz. 11.00-14.00 i 14.00-17.00

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.)

Warsztaty
30.06.-9.08. 
wtorki: Ile drzew możesz uratować? – warsztaty papieru czerpanego
Warsztaty są  aktywną  formą edukacji ekologicznej, uczą wykorzystywania makulatury jako surowca 
wtórnego. Dzieci zyskają świadomość tego, że tak istotny w rozwoju naszej cywilizacji papier, wciąż wy-
tarzany jest głównie z drewna. Zdradzimy tajemnice starożytnych i współczesnych metod wytwarzania 
papieru. Nauczymy  przetwarzać  makulaturę na jedyny w swoim rodzaju pachnący i kolorowy papier 
czerpany.
środy: Zagadkowa przygoda Prof. Młynka
Przeżyjmy tę niezapomnianą przygodę wspólnie z Profesorem Młynkiem. Naszym zadaniem będzie wy-
konanie wielu ciekawych rekwizytów rodem z survivalowych wypraw. Do tego celu wykorzystamy za-
wartość Młynkowego plecaka, a gdy już dobrniemy do końca wyprawy czekać tam na nas będzie miła 
niespodzianka.
czwartki: Probówką po mapie
Przedstawiamy najdziwniejsze i najpiękniejsze twory natury, znajdujące się na terenie naszego kraju. 
Jednocześnie  zastanowimy się, jak mogło dojść do ich powstania? Skąd biorą się osobliwości tych 
miejsc? Przy pomocy eksperymentów chemicznych postaramy się rozwikłać niektóre z tych tajemnic.  
piątki: Zroluj to sam
Czy z kartonu można zrobić żyrandol? Co ma wspólnego rolka papieru z teatrem i czy bukiet kwiatów 
zrobiony z guzików pachnie? Tego wszystkiego dowiecie się na kolejnych kreatywnych warsztatach.
soboty: Do dwóch razy sztuka
Warsztat kierowany jest dla rodzin i dzieci w różnym wieku. W trakcie zajęć uczestnicy pod okiem prowa-
dzącego samodzielnie wykonają jedyne w swoim rodzaju kompozycje artystyczne.  Jak się okazuje każdy 
może być artystą niezależnie od wieku i wykształcenia.
niedziele: Liga mistrzów
Odkryjmy tajniki mistrzów sportu - czy Adam Małysz faktycznie jadł bułkę z bananem? Jakie formy relak-
sacji stosują sportowcy? Na te i inne pytania uzyskamy odpowiedź podczas warsztatów „Liga Mistrzów”! 
Pamiętaj żeby przyjść do nas w stroju sportowym! Ćwiczenia ruchowe będą jedną z formą aktywności 
jakie dla Was przygotowaliśmy!

WMŁYN WIEDZY
11-30.08.
wtorki: Ruchome obrazy
Interdyscyplinarny warsztat umożliwiający pierwsze praktyczne spotkanie najmłodszych 
naszych gości z kinem. Ma on na celu przybliżenie w atrakcyjny sposób zagadnień teoretycz-
nych i praktycznych związanych z tworzeniem animacji.
środy: Formuła 1
Zadanie uczestników polega na zbudowaniu prostego pojazdu, samochodu napędzanego ba-
lonem. Do dyspozycji będą mieli karty pracy oraz wszystkie niezbędne materiały papiernicze 
i recyklingowe.
czwartki: Domowa stacja meteo
Chyba każdy z nas zastanawiał się, jaka jutro będzie pogoda. Wiarygodna, stale uaktualnia-
na prognoza pogody jest niezbędna dla współczesnego człowieka. Podczas tego warsztatu  
uczestnicy poznają sposoby zbierania  danych meteorologicznych oraz przyrządy, które do 
tego służą.
piątek: Na tropie dinozaurów
Przed wieloma milionami lat, zanim na Ziemi pojawili się pierwsi ludzie, naszą planetę za-
mieszkiwały dinozaury. Warsztaty, jakie dla Państwa przygotowaliśmy, stanowią niezwykłą 
okazję do tego, aby odkryć tajemnice tych niezwykłych zwierząt. W tym celu na chwilę stanie-
my się prawdziwymi paleontologami, a naszym zadaniem będzie wykonanie prac wykopali-
skowych i wydobycie na powierzchnię ukrytych głęboko w ziemi skamieniałości.
soboty: EKO budowniczy
Współcześnie bardzo często słyszymy o ekologicznym życiu oraz potrzebie dbania o bezpo-
średnio otaczające nas środowisko. O sprawach związanych z ochroną środowiska warto 
pomyśleć już w fazie budowania domu, dlatego podczas warsztatów będziecie mieli okazję 
samodzielnie zaprojektować, a następnie wykonać model ekologicznego domu w małej skali.
niedziele: Jak zostać wynalazcą? 
Zastanawiałeś się kiedyś, czym są wynalazki i dlaczego ludzie poświęcają im tak wiele swego 
czasu i energii? A może umiesz wymienić kilka najważniejszych wynalazków w historii lub 
słyszałeś o ludziach, którzy zasłynęli jako wielcy wynalazcy? Spróbuj swoich sił i Ty. Dostar-
czymy Ci materiałów i narzędzi abyś mógł zbudować niezwykłe urządzenia np. robota rysow-
nika lub lewitujący poduszkowiec. Zostań prawdziwym wynalazcą!

Zajęcia odbywają się w godzinach: od wtorku do piątku: 9.00-10.00, 11.00-12.00 
i 14.00-15.00, w soboty i niedziele: 11.00-12.00, 13.00-14.00 i 16.00-17.00. 
Zajęcia warsztatowe na pierwszej turze realizowane są w ramach oferty „1+2” (godzinny 
warsztat + 2 godziny zwiedzania wystaw). Godziny warsztatów: 9.00-10.00 (wt.-pt.) 
i 11.00-12.00 (sb.-nd.). 

Warsztaty dla osób indywidualnych: 
•  4, 5, 11, 18, 25.07.; 1, 8.08.  Do dwóch razy sztuka
•  12, 19, 26.07.; 2, 9.08.  Liga mistrzów
•  15, 22, 29.08. EKO budowniczy
•  16, 23, 30.08. Jak zostać wynalazcą?
Zajęcia w soboty i niedziele odbywają się w godz. 11.00-12.00, 13.00-14.00 i 16.00-17.00

Warsztaty Wyprawa na Marsa
•  7, 14, 21, 28.07.; 11, 18, 25.08. w godz. 10.00-11.30
•  3, 10, 17, 24, 31.07.; 14, 21, 28.08. w godz. 10.00-11.30
Projekt edukacyjny łączący takie nauki jak: astronomia, biologia, geologia i geografia. Pod-
czas zajęć przyjrzymy się zdjęciom systemu kanionów Valles Marineris, które to zdjęcia Euro-
pejska Agencja Kosmiczna wykonała specjalnie dla nas, za pomocą kamery VMC umieszczo-
nej na sondzie Mars Express. Kaniony są to struktury, które powstają na skutek działalności 
różnych procesów geologicznych. Podczas warsztatu zobrazujemy je za pomocą prostych 
doświadczeń. Od wielu lat ludzie zadawali sobie pytanie - czy na Marsie może istnieć życie? 
W trakcie naszych zajęć przyjrzymy się organizmom żyjącym na Ziemi i przystosowanym do 
różnych środowisk. Pozwoli to na zaprojektowanie organizmu, który mógłby żyć na Marsie.
Minimalny wiek uczestnika to 7 lat. 



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

Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”: 

Wieczór Francuski: Duo Benzakoun, 4.07. (sobota), godz. 20.00
Laurence Benzakoun, Daniel Benzakoun. Duo Benzakoun stworzone we francuskim Orleanie, 
jest od początku swej kariery podziwiane za wyjątkowy sposób interpretacji szerokiego i zróżnicowa-
nego repertuaru fortepianowego. Krytycy i publiczność sal koncertowych na całym świecie, zgodnie 
doceniają połączenie lekkości z emocjonalnością i wirtuozostwem. Artyści to laureaci wielu nagród 
międzynarodowych konkursów muzycznych. Program koncertu stanowić będą fortepianowe trans-
krypcje kompozycji francuskich mistrzów: Preludium do „Popołudnia Fauna” Debussy’ego, „Rapsodia 
hiszpańska” Ravela, „Karnawał zwierząt” Saint-Saënsa, „Koncert na dwa fortepiany” Poulenca.
Miejsce: Dwór Artusa. Bilety: 25/15 zł

Wieczór Tempus Fantasy, 18.07. (sobota), godz. 20.00
Katarzyna Borek – fortepian, Vojto Monteur – instrumenty elektroniczne. Po raz pierwszy jesteśmy 
świadkami oryginalnego i ambitnego połączenia klasycznej muzyki fortepianowej improwizowanej 
z ambientową i transową elektroniką. W czerwcu 2014 roku ukazał się album „Tempus Fantasy”.  
Jest on efektem zderzenia dwóch indywidualności, które do tej pory odnosiły sukcesy w zupełnie 
różnych środowiskach muzycznych: Katarzyna Borek – pianistka, laureatka najbardziej liczących 
się festiwali i międzynarodowych konkursów pianistycznych (laureatka m.in. Międzynarodowego 
Konkursu im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Mo-
skwie, Finalistka Międzynarodowego Konkursu im. F. Busoniego w Bolzano); Wojciech Orszewski 
(Vojto Monteur), producent muzyki elektronicznej i gitarzysta znany m.in. z wielu produkcji te-
atralnych i z zespołu Miloopa. W programie: utwory z projektu Tempus Fantasy, m.in.: C. Debussy, 
S. Prokofiew, F. Liszt, H.M. Górecki, M. Ravel w aranżacjach artystów.
Miejsce: Dwór Artusa. Bilety: 25/15 zł

Wieczór Alpejski, 25.07. (sobota), godz. 18.00
Carlo Torlontano – róg alpejski, Kwartet Smyczkowy TOS. Alphorn, należący do rodziny rogów to in-
strument znacznej długości (3,5 m-4 m.), który składa się z 2-3 części łączonych z sobą i wykonany 
jest z drewna jodłowego. W I części koncertu zabrzmią trzy kompozycje stworzone specjalnie na róg 
alpejski i kwartet smyczkowy (Giovanni D’Aquila  - The great Horn of Helm,  Antonio Iafigliola  - Un 
suono notturno, Leopold Mozart  - Sinfonia Pastorella). Włoskiemu artyście na scenie towarzyszyć 
będzie, obchodzący jubileusz 10-lecia pracy artystycznej, Kwartet Smyczkowy Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej. W II części swoje umiejętności zaprezentują już tylko muzycy kwartetu smyczkowego, 
którzy zmierzą się z kompozycjami polskiej kompozytorki i skrzypaczki Grażyny Bacewicz i mistrza 
tanga - Astora Piazzolli. Całości dopełni światowe prawykonanie dzieła dyrygenta i kompozytora 
Krzysztofa Dobosiewicza  „Kwartet Zero”. Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej. Bilety: 25/15 zł

Wieczór Fiński, 1.08. (sobota), godz. 20.00
Spotkanie z muzyką mistrzów baroku w wykonaniu fińskich artystów. Muzycy grają na kopiach in-
strumentów dawnych, jakimi są m.in. skrzypce barokowe oraz viola da gamba. Podczas koncertu, 
oprócz kompozycji barokowych J.S. Bacha, D. Scarlattiego, D. Castellego, Ch. Graupnera, wykonana 
zostanie fińska muzyka okresu baroku oraz nordyckie melodie ludowe. Zaproszeni artyści to:
Petri Tapio Mattson - skrzypek, altowiolista, dyrygent, kompozytor, absolwent prestiżowej Sibelius 
Academy, dyrektor artystyczny zespołu muzyki dawnej Opus X oraz jeden z najbardziej uznanych 
wykonawców fińskiej muzyki dawnej; Louna Hosia – grająca na violi da gambie, absolwentka Si-
belius Academy, uczestniczka wielu międzynarodowych kursów mistrzowskich, wykładowczyni  
w Helsinki Music Institute; Ilpo Laspas – klawesynista, absolwent prestiżowej Sibelius Academy, 
uczestnik wielu kursów mistrzowskich w kraju i za granicą, zdobywca licznych nagród w rodzimej 
Finlandii oraz II nagrody i Nagrody Publiczności na Międzynarodowym Konkursie Jana Sebastiana 
Bacha w Lipsku, koncertujący w wielu krajach Europy. Miejsce: Kościół św. Jakuba. Wstęp wolny

Wieczór Słowacki, 8.08. (sobota), godz. 20.00
Gitarzystka  Miriam Rodriguez Brüllová – dyrektor artystyczny Bratislava Chamber Guitar Interna-
tional Music Festival. Brała udział w wielu konkursach gitarowych w Austrii, Czechach, Niemczech, 
gdzie zdobyła główne nagrody. Dwa razy z rzędu (1999, 2000 r.) została też wybrana najlepszym 
uczestnikiem międzynarodowego festiwalu Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí w Hiszpanii; 
baryton Pavol Remenár – solista słowackiej Opery i Teatru Narodowego od września 2000 kiedy 
to zadebiutował w tytułowej roli Don Giovanniego Mozarta. Artyści w 2014 roku wspólnie wyda-
li album pod tytułem: „Hispanic Spirit”. Program koncertu: W pierwszej części muzyczna spuści-
zna kompozytorów słowackich XIX i XX wieku. Znajdą się w niej elementy muzyki ludowej, folklor 

O

TOS pieśniowy, wybrzmią również melodie ówczesnej muzyki narodowej.  Po przerwie przeniesiemy 
się do Rzymu i Wiednia, za sprawą Cavatiny Figara z opery Cyrulik Sewilski oraz Canzonetty z ope-
ry Don Giovanni. Na szczyty zaprowadzą nas również pieśni Schuberta. Całości dopełnią utwory 
kompozytorów hiszpańskich oraz Carlosa Gardela  - argentyńskiego kompozytora i śpiewaka.
Miejsce: Collegium Maximum UMK. Bilety: 25/15 zł

Wieczór w Planetarium, 15.08. (sobota), godz. 19.00
Film „Chopin the Space Concert” nakręcony został w kosmosie podczas wyprawy STS-130, 
w czasie której astronauci słuchali płyty z muzyką Fryderyka Chopina. Załoga Endeavour i Stacji 
Kosmicznej każdą wolną chwilę wykorzystywała na kręcenie zdjęć filmowych, inspirowanych 
utworami polskiego kompozytora. Dziesiątego dnia wyprawy po raz pierwszy otwarto okna 
kopuły. Oczom astronautów ukazał się zapierający dech widok naszej planety. Po powrocie 
NASA udostępniła materiały filmowe i fotograficzne Adamowi Ustynowiczowi – pomysłodawcy 
i producentowi filmu. Prócz wyjątkowej i niepowtarzalnej oprawy muzycznej, obraz zachwyca 
unikalnymi zdjęciami Ziemi i przestrzeni kosmicznej. Przed projekcją o filmie opowie reżyser. 
Miejsce: Planetarium. Wstęp wolny

Koncert Gospel, 16.08. (niedziela), godz. 13.00
Peter Mante’s Gospel Project jest afro-amerykańską formacją wokalną. Grupa powstała w roku 
2002 w Nadrenii. Szefem jest pianista, dyrygent i aranżer Peter Mante. Podstawowy skład grupy 
wokalnej był rozszerzany w zależności od potrzeb do dwudziestu osób. Jednak cieszący się naj-
większymi sukcesami jest kwintet wokalistów. Artyści demonstrują nie tylko doskonałe przygo-
towanie muzyczne, ale także niesamowitą energię, którą niesie ze sobą ich muzyka. 
Miejsce: kościół akademicki p.w. Ducha Św. Wstęp wolny

Wieczór Młodych Talentów, 22.08. (sobota), godz. 20.00
Pianiści - uczestnicy Piano Paderewski Academy, Przemysław Fiugajski (dyrygent), Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna. Wielkie dzieła w wykonaniu młodych, utalentowanych obywateli całego 
świata. Na Piano Paderewski Academy zgłasza się elita pianistycznej młodzieży z Europy, Azji 
i Ameryki. Toruńska Orkiestra Symfoniczna po raz kolejny towarzyszyć będzie  tym utalentowa-
nym wirtuozom podczas koncertu, na którym zabrzmią wybrane części najsłynniejszych koncer-
tów fortepianowych Chopina, Griega, Beethovena, Rachmaninowa i innych. 
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny

Wieczór Oratoryjny, 29.08. (sobota), godz. 20.00
Arcydzieło sztuki oratoryjnej – „Stworzenie świata” Józefa Haydna. Haydn wykorzystał w nim 
nie tylko własne doświadczenia kompozytorskie z zakresu symfonii, singspielu i muzyki reli-
gijnej, ale połączył zdobycze przeszłości z tendencjami współczesnymi i zapoczątkował nowe 
drogi rozwojowe. Do współpracy zaproszono znakomitych solistów-śpiewaków oraz czołowy ze-
spół  polskiej sceny muzyki chóralnej - Chór Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia. W latach 
2009 i 2011 jako pierwszy polski chór zaprezentował się na legendarnym festiwalu BBC Proms. 
Nad całością artystyczną czuwać będzie Andrzej Kosendiak – dyrygent, dyrektor Narodowego 
Forum Muzyki, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
Miejsce: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wstęp wolny

Projekcje filmowe
4.07. (sobota), godz. 18.00 Pan od muzyki, reż. Christophe Barratier
Miejsce: Kawiarnia Alliance Français, ul. Kopernika 20
17.07. (piątek), godz. 19.00 Rytm to jest to, reż. T. Grube, E. S. Lansch
Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28
7.08. (piątek), godz. 19.00 Kopia mistrza, reż. A. Holland, Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28
15.08. (sobota), godz. 19.00 Chopin the Space Concert, Miejsce: Planetarium
21.08. (piątek), godz. 19.00 Wieczna miłość, reż. B. Rose, Miejsce: Dwór Artusa
Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Dworu Artusa

Wystawy:
Architektura Muzyki na Świecie, Galeria Tumult
Dla Jeana Nouvela „architektura jest jak muzyka, stworzona po to, by nas zachwycać i poru-
szać”.  Muzyka ma nie tylko podobną kompozycję, jak architektura, ale zawdzięcza jej także 
możliwość istnienia. Wystawa prezentowana w galerii Tumult pokazuje, że muzyka i architektu-
ra to dziedziny pokrewne, pomiędzy którymi istnieje wiele cech wspólnych. Składa się z plansz 
z obiektami, na których znajdują się m.in. idealne akustycznie sale koncertowe i audytoria 
ze świata. Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – oddział 
w Toruniu.
Wszechstronni Rzemieślnicy i Utalentowani Artyści, CSW
Wystawa zdjęć astronauty Soichi Noguchi, Planetarium
Zdjęcia inspirowane muzyką Fryderyka Chopina, której astronauci słuchali w kosmosie pod-
czas wyprawy STS-130. Zdjęcia prezentowane będą podczas projekcji filmu „Chopin the Space 
Concert” 15 sierpnia o godz. 19.00

Dla dzieci: Śladami Chopina w Toruniu, 11.07., 8.08. (sobota), godz. 12.00-14.00
Wycieczka po Toruniu, którą poprowadzi Marcin Łęcki. 
Zbiórka pod Dworem Artusa. Wstęp wolny. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Bezpłatne wejściówki 
można odbierać w kasie Dworu Artusa.

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

Warsztaty tańca współczesnego, 1-10.07.
Prowadzący: Marta Zawadzka, Adrian Wilk. Improwizacja, kontakt, świadomość ciała, działania 
w przestrzeni miejskiej. Warsztaty dla grupy wiekowej 16+. Przez dziesięć dni zgłębiać będziemy 
współczesne techniki tańca. Aby w pełni rozwinąć indywidualny potencjał ekspresji ruchowej 
każdego uczestnika-tancerza – główny nacisk położony będzie na improwizację taneczną. Waż-
nym elementem programu zajęć stanowić będzie również improwizacja w kontakcie i ćwiczenia 
zwiększające świadomość ciała. Wszystkie te działania posłużą do przygotowania performansu, 
który odbędzie się w przestrzeni toruńskiej starówki ostatniego dnia warsztatów. Dla osób spoza 
Torunia MCSM oferuje także nocleg w hostelu.
Cena: wariant A - 10 dni, 700 zł, 60 godzin zajęć praktycznych z instruktorami, jeden posiłek 
dziennie, lunch w formie bufetowej. Wariant B - 10 dni + nocleg 1300 zł - 60 godzin zajęć prak-
tycznych z instruktorami, 9 noclegów z pełnym wyżywieniem.
Zgłoszenia: marketing@mcsm.torun.pl lub tel. 530-854-952.

AUTOMOBILKLUB TORUŃSKI
ul. Ducha Św. 5, tel. 56 622-83-61, www.2cvpoland2015.pl

21. Międzynarodowy Zlot Miłośników Citroena 2CV
28.07. (wtorek)
•  godz. 20.00-22.00 oficjalne otwarcie z udziałem uczestników, gości i mieszkańców Torunia, 

koncert galowy, Motoarena- stadion żużlowy
•  godz. 23.00-1.00 zabawa przy muzyce, dyskoteka na powitanie- DJ- MotoPark

29.07. (środa)
•  godz. 10.30-19.00 otwarcie muzeum, MotoPark,
•  godz. 10.00-17.00 bazar-flohmark, Motoarena
•  godz. 11.00-16.00 blok zabaw dla dzieci, MotoPark
•  godz. 11.00-17.00 konkursy i zabawy sportowe, MotoPark
•  godz. 18.00-22.00 koncert na scenie głównej, MotoPark
•  godz. 22.00-1.00 zabawa przy muzyce DJ- MotoPark

30.07. (czwartek)
•  godz. 10.00-19.00 muzeum, MotoPark
•  godz. 10.00-17.00 bazar-flohmark, Motoarena
•  godz. 11.00-16.00 blok zabaw dla dzieci, MotoPark
•  godz. 11.00-17.00 konkursy i zabawy sportowe, MotoPark
•  godz. 18.00-21.00 koncert na scenie, MotoPark
•  godz. 21.00 Prezentacja ICCCR 2016, Holandia, MotoPark
•  godz. 21.30 Prezentacja Zlotu 2CV 2017, Portugalia, MotoPark
•  godz. 22.00 Prezentacja kandydatów do organizacji Zlotu 2CV 2019, MotoPark
•  godz. 23.00-1.00 zabawa przy muzyce, DJ, MotoPark

31.07. (piątek)
•  godz. 10.00-19.00 muzeum, MotoPark
•  godz. 10.00-17.00 bazar-flohmark, Motoarena
•  godz. 11.00-15.00 prezentacja pojazdów uczestniczących w Zlocie wg modeli - camping- pas 

startowy, Wybór najciekawszych samochodów po 3 z każdego modelu
•  godz. 17.00 parada samochodów uczestniczących w Zlocie wg modeli ulicami miasta Torunia, 

wyjazd z campingu
•  godz. 19.00 wystawa samochodów w centrum miast, Bulwar Filadelfijski
•  godz. 20.00-22.00 koncert, występy w centrum miasta
•  godz. 23.00-1.00 dyskoteka, MotoPark

1.08. (sobota)
•  godz. 10.00 otwarcie części handlowo- rozrywkowej, MotoPark
•  godz. 10.00-19.00 muzeum, MotoPark
•  godz. 10.00-18.00 Program turystyczny wyjazd z campingu
•  godz. 10.00-17.00 bazar-flohmark, Motoarena
•  godz. 11.00 spotkanie przedstawicieli państw uczestniczących w Zlocie-wybory gospodarza 

Zlotu w 2019 roku, Kongres ACI

IINNI ORGANIZATORZY

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

VIII Zamkowe Spotkania z Poezją, 19.07. (niedziela), godz. 20.00
 „Nie daj się zjeść” to koncert promujący najnowszy, autorski album Agaty Ślazyk, przy 
akompaniamencie pianina i skrzypiec. Piosenki z najnowszej płyty przeplecione będą utwo-
rami dobrze znanymi z piwnicznej sceny oraz takimi, które są zwiastunami kolejnego krążka. 
Piosenki „Znów za długo spałam” i „To daje mi pewność” były na pierwszym miejscu Alterna-
tywnej Listy Przebojów Radia Kraków. Bilety: 15 zł 

Kino Letnie
•  4.07. (sobota), godz. 21.45 Zniewolony. 12 Years a Slave 
•  25.07. (sobota), godz. 21.30 Wilk z Wall Street
•  1.08. (sobota), godz. 21.30 – tytuł w trakcie ustalania
•  8.08. (sobota), godz. 21.00 – tytuł w trakcie ustalania
Wstęp: 5 zł

Inscenizacja bitwy o zamek toruński w 1410 roku
2.08. (niedziela), godz. 17.00 
Impreza dotyczyć będzie wydarzeń jakie rozegrały się w Toruniu latem i jesienią 1410 roku, 
po bitwie pod Grunwaldem. Inscenizacja przedstawi w historycznym obrazie dzieje Torunia 
w okresie tzw. wielkiej wojny (1409-1411), odsłoni znane i mniej znane fakty dotyczące sto-
sunków polsko-krzyżackich z tamtych lat. Wstępem do głównych wydarzeń spektaklu będzie 
przemarsz wojsk polskich i krzyżackich przez ulicę Szeroką i Rynek Staromiejski. Widzowie 
przeniosą się w czasy średniowieczne i staną się świadkami niezwykłych wypadków, które 
doprowadziły do przejścia krzyżackiego Torunia na stronę Jagiełły.Ok. godz. 17.30 rozpocz-
nie się druga część widowiska. Polscy i krzyżaccy rycerze wyruszą z Rynku Staromiejskiego 
i spotkają się w fosie zamkowej, gdzie stoczą bitwę. Bój w fosie rozpocznie się od krótkiego 
starcia rycerstwa. Po pierwszych potyczkach nastąpi szarża wojsk konnych. W miarę upływu 
czasu starcia formacji pieszych i konnych przeistoczą się w generalną bitwę. Odwrót oddzia-
łów polskich z fosy na zamek zakończy część drugą imprezy. Podczas ucieczki wojsk koron-
nych zostaną zniszczone w fosie średniowieczne chaty imitujące zabudowania Nowego Mia-
sta Torunia. Krzyżacy pod dowództwem komtura bałgijskiego faktycznie zajęli jesienią 1410 
roku tę część dawnego Torunia. Ostatnim aktem inscenizacji stanie się oblężenie zamku 
głównego. Przy wsparciu dużej liczby średniowiecznych dział oraz różnego rodzaju sprzętu 
oblężniczego do szturmu na mury ruszą bracia zakonni. W inscenizacji udział weźmie około 
150 rycerzy. Ponadto wykorzystane zostaną efekty pirotechniczne.
Miejsce: Rynek Staromiejski, potem fosa i ruiny zamku. Wstęp wolny

Plenerowa impreza historyczna Cud nad Wisłą
15.08. (sobota), godz. 16.00-19.00, ruiny zamku krzyżackiego, 
godz. 15.00-18.00 starówka
Widowisko ma na celu upamiętnienie wydarzeń historycznych związanych ze zwycięstwem 
kawalerii Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1918-1920 roku. Widowisko odbędzie się 
w kolejną rocznicę bitwy Warszawskiej tzw. „Cudu nad Wisłą” Wezmą w nim udział formacje 
piesze i konne. Wstęp wolny

Widowisko Husaria - Chluba Oręża Polskiego
16.08. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Widowisko, które przenosi uczestników w czasy XVII wieku, kiedy właśnie ta formacja zbroj-
na święciła triumfy. Składa się ono z bloków tematycznych:
•  Zaciąg do Chorągwi Husarskiej – widzowie mają wielką okazję, aby zostać Towarzyszem 

Chorągwi Husarskiej, przyodziać się w XVII w. ubiór i założyć na siebie zbroję. Następnie 
biorą oni udział w egzercunkach husarskich władania kopią oraz szablą

•  Przygotowanie koni husarskich do egzercunków – widzowie poznają z czego składa się 
rząd husarski, by następnie wybrane osoby pod okiem instruktorów mogły przygotować 
konie do prezentacji.

•  Prezentacja pocztu husarskiego – widzowie będą mieli okazję zobaczyć Poczet Husarski 
w pełnym oporządzeniu. Poznają historię tej formacji, jej wielkie zwycięstwa oraz zwyczaje 
panujące między Towarzyszami Chorągwi Husarskiej.

Miejsce: starówka. Wstęp wolny
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ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA OKRĘG TORUŃSKI 

VII Międzynarodowe Sympozjum Malarskie - Malownicza Barbarka 2015
Uczestnikami sympozjum są artyści malarze z dwunastu krajów: Turcji, Anglii, Maroko, Francji, Ho-
landii, Tunezji, Serbii, Algierii, Niemiec, Ukrainy, USA i Polski. Prezentacjom towarzyszyć będzie 
pokaz slajdów, filmów, oraz dyskusje na temat kondycji współczesnej sztuki na świecie (wstęp 
wolny). Tradycją artystycznych spotkań na Barbarce są przygotowane przez organizatorów warsz-
taty plastyczne dla mieszkańców Torunia i okolic. 

30.06. (wtorek)
godz. 10.00-14.00, 15.30-17.00 praca twórcza
godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Mehrnoush Pishroyan / Anglia, Saad 
Nazih / Maroko, Jacek Rewerski / Francja, Zhauhong Liao / Holandia
Szkoła Leśna na Barbarce – Leśniczówka

1.07. (środa) 
•  godz. 10.00 warsztaty, Muzeum Piernika
•  godz. 12.30 Inauguracja Sympozjum, Ratusz Staromiejski
•  godz. 14.00 Zwiedzanie wystawy „Wszystko na niebiesko” – artyści ZPAP PSU Okręg Toruński
•  godz.15.00 -Otwarcie Wystawy malarstwa tureckich artystów „Art La Turque”: Emine Özdemir, 

Husniye Ceylan, Fatmoa Gürle, Mualla Gürle, Erhan Lanpir, Nevrez Akin, Raşit Altun, Ceyhun 
Yaman, Ratusz Staromiejski

2.07. (czwartek) 
•  godz. 10.00-14.00, 15.30-17.00 praca twórcza
•  godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Emine Özdemir/ Turcja, Husniye Cey-

lan / Turcja, Mualla Gürle / Turcja, Monika Schiwy / Niemcy
Szkoła Leśna na Barbarce – Leśniczówka

4.07. (sobota)
•  godz. 10.00-14.00, 15.30-17.00 praca twórcza
•  godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Erhan Lanpir / Turcja, Nevrez Akin / 

Turcja, Dragana Pajković Dodig/ Serbia, Tahar Sayah / Algieria
Szkoła Leśna na Barbarce – Leśniczówka

5.07. (niedziela)
•  godz. 14.00-17.00 warsztaty plastyczne dla mieszkańców Torunia i okolic z udziałem artystów 

sympozjum 
Szkoła Leśna na Barbarce

6.07. (poniedziałek)
•  godz. 10.00-14.00, 15.30-17.00 praca twórcza
•  godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Raşit Altun / Turcja, Ceyhun Yaman/ 

Turcja, Małgorzata Wojnowska-Sobecka / Polska, Aleksandra BUTT / Anglia
Szkoła Leśna na Barbarce – Leśniczówka

7.07. (wtorek)
•  godz. 10.00-14.00, 15.30-17.00 praca twórcza
•  godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: David Mendoza / USA, Nejib Rokba-

ni/ Tunezja, Viktoria Popova / Ukraina, Dariusz Przewięźlikowski / Polska
Szkoła Leśna na Barbarce – Leśniczówka

8.07. (środa)
•  godz. 18.00 Zakończenie sympozjum i wręczenie uczestnikom certyfikatów.
Szkoła Leśna na Barbarce
•  godz. 19.00 ognisko i grill BBQ
Szkoła Leśna na Barbarce

STOWARZYSZENIE KULTURY CELTYCKIEJ „CELTYCKI GOTYK”

Festiwal tańca i muzyki celtyckiej „Celtycki Gotyk Toruń 2015”
10.07. (piątek)
•  godz. 20.00, Klub Dwa Światy, Koncert zespołu The Tone Nation Band, potańcówka folkowa 

(irlandzka, szkocka, bretońska)
11.07. (sobota)
•  godz. 9.00-13.00 Dom Muz, ul. Poznańska 52 - warsztaty tańców szkockich i irlandzkich
•  godz. 16.00-20.00 Scena Letnia - koncerty (Thorn, Mandelbrot Set); pokazy tańców szkockich 

i irlandzkich (Avalon, Beltaine, Treblers, ISTA, Trebraruna)
•  godz. 20.00 Klub Dwa Światy - Sesja muzyczna i potańcówka

•  godz. 11.00- 16.00 blok zabaw dla dzieci, MotoPark
•  godz. 11.00-17.00 konkursy i zabawy sportowe, MotoPark
•  godz. 19.00-21.00 koncerty na scenie głównej, MotoPark
•  godz. 21.00 oficjalne zakończenie: ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie pucharów i na-

gród, ogłoszenie organizatora Zlotu w 2019 r., przekazanie flagi organizatorowi Zlotu 2017- Por-
tugalia, wystąpienia przedstawicieli klubów i państw uczestniczących w Zlocie Polska 2015

•  godz. 23.00-2.00 dyskoteka DJ, MotoPark

2.08. (niedziela)
•  godz. 10.00-19.00 muzeum, MotoPark
•  godz. 10.00-18.00 Program turystyczny, wyjazd z campingu
•  godz. 10.00-17.00 bazar-flohmark, Motoarena
•  godz. 11.00- 17.00 ginące zawody i rękodzieło artystyczne, MotoPark
•  godz. 19.00-22.00 Koncert i zabawa na zakończenie, MotoPark

3.08. (poniedziałek)
•  godz. 10.00 start do rajdu samochodowego „Poznaj piękno Morza Bałtyckiego”

8.08. (sobota)
•  godz. 12.00 rozwiązanie rajdu samochodowego

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE „MEGAFON”

Słuchalnia – muzyczne znaki czasu: sopranKONTRAbas  
4.07. (sobota), godz. 20.00 
Międzynarodowy festiwal młodej muzyki nowej prezentuje twórczość polskich kompozytorów 
z roczników 70. i 80., tropiąc schodzące się w niej i rozchodzące wątki spektaklu i elektroniki. Jedy-
ny w Polsce Północnej festiwal współczesnej muzyki poważnej i jedyny w kraju niemal całoroczny 
festiwal nowej muzyki pokaże najnowsze projekty (w tym prawykonania) uznanych młodych twór-
ców w dialogu z aktualnie powstającą muzyką zagraniczną i klasyką awangardy II połowy XX wieku.
Sopran – Blanka Dembosz,  Kontrabas – Mateusz Loska, Rafał Zapała – live electronics 
Oparty na współgraniu i rywalizacji przeciwieństw – sopranu i kontrabasu – recital utworów wy-
korzystujących spektrum możliwości, jakie daje elektronika. Większość utworów prezentowanych 
na koncercie stworzyli z inspiracji Blanki Dembosz i Mateusza Loski młodzi polscy kompozytorzy 
z roczników 70. i 80., a 2 utwory – Jaka pieśń! torunianki Ewy Fabiańskiej Jelińskiej i Euklideath 
Rafała Zapały – będą miały tego wieczoru swoje prawykonania światowe. Utwory te zestawione 
zostały z kompozycjami zagranicznych twórców tego samego pokolenia (Norweg Håkon Thelin, Ar-
gentynka Julietta Szewach). Podejście do konstrukcji koncertu determinuje również tytułowe zma-
ganie i współgranie sopranu i kontrabasu – które łączą się i rozłączają, zmagają ze sobą i swoimi 
elektronicznie zwielokrotnionymi odbiciami, budując emocjonujący muzyczny spektakl.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej

TVP2 I RADIO ZET GOLD

Lato ZET i Dwójki, 12.07. (niedziela)
7 koncertów, 7 miast i ponad 70 artystów. Będzie to już 5. edycja „Lata ZET i Dwójki”. Koncerty po-
prowadzą Halina Mlynkova, Tomasz Kammel, Damian Michałowski (Radio ZET) i Kamil Nosel (Radio 
ZET). Gwiazdami tegorocznej trasy będą m.in.: Edyta Górniak, LemON, Maryla Rodowicz, Perfect, 
Margaret, Bracia, Rafał Brzozowski, Halina Mlynkova, Sylwia Grzeszczak, Patrycja Markowska, 
Pectus, Ania Wyszkoni, IRA, Ewa Farna, Grzegorz Hyży, Ewelina Lisowska, Blue Cafe, Kombii, Kasia 
Kowalska, Ryszard Rynkowski, Ania Dąbrowska, Lady Pank. Na scenie wystąpią również dotychcza-
sowi uczestnicy programu TVP2 „The Voice of Poland”. Przed zamknięciem numeru nie było jeszcze 
ustaleń, którzy z nich wystąpią w Toruniu. Koncerty będzie można zobaczyć w TVP2 i posłuchać 
w Radiu ZET. Miejsce: MotoArena, wstęp wolny

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

Dani Wilde, 6.07. (poniedziałek), godz. 19.00
Support Arek Zawiliński. Wstęp wolny

Angelic Upstarts, 20.07. (poniedziałek), godz. 19.00
Support Po Prostu. Koncert biletowany

Adam Palma, Leszek Cichoński, 27.07. (poniedziałek), godz. 19.00
godz. 16.30 warsztaty gitarowe, prowadzący: Leszek Cichoński, Adam Palma. 
Wstęp na oba wydarzenia wolny

Slapshot, 12.08. (środa), godz. 19.00
Koncert biletowany

Premiera koncertowej płyty MGM, 31.08. (poniedziałek), godz. 19.00
MGM akustycznie, duet Oil Stains oraz jako zespół wieczoru: Moreland & Arbuckle. Wstęp wolny

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

Zaufałem drodze, do 10.07.
Wystawa rzeźb Stanisława Kośmińskiego dedykowana księdzu Janowi Twardowskiemu w 100. 
rocznicę urodzin. Są to małe formy rzeźbiarskie wykonane głównie z drewna, swoją tematyką osa-
dzone w kręgu kultury chrześcijańskiej. Stanisław Kośmiński urodził się w 1987 roku w Zakopa-
nem.  Jest absolwentem rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Obecnie jest studentem studiów 
doktoranckich na macierzystej uczelni.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99, www.bu.umk.pl

Wystawa Nad złoto cenniejsze... Skarby UMK, do 12.07.
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze książki pochodzące ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu. W Sali Królewskiej można podziwiać tzw. Srebrną Bibliotekę księcia Albrechta
i jego drugiej żony Anny Marii, którą tworzą 15 srebrnych opraw: 12 pochodzących z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu i po jednej z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Państwowych Zbiorów 
Sztuki na Wawelu oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Przed Salą Królewską prezentowa-
ne są kodeksy rękopiśmienne oraz inkunabuły i druki renesansowe. Publiczność może zobaczyć 
słynną Apokalipsę Heinricha von Hesler, powstałą w. 2 ćwierci XIV w. z inicjatywy wielkiego mi-
strza zakonu krzyżackiego Lutera z Brunszwiku oraz pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Koperni-
ka De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Ekspozycję wzbogacają cenne średniowieczne 
oprawy oraz bogato iluminowane kodeksy, a także śpiewnik zawierający dedykację Katarzyny 
Lutrowej, żony Wielkiego Reformatora dla księżnej Doroty, pierwszej żony księcia Albrechta Ho-
henzollerna. Miejsce: Ratusz Staromiejski

KRZYSZTOF SZARSZEWSKI

Wieczór muzyczny z poezją Piotra Kasjasa, 5.08. (środa), godz. 18.00
Podczas wieczoru uhonorowanie poety Złotą Statuetką Forum Poetis Thoruniensis
Piotr Kasjas – poeta, prezes Głosu Polskiej Kultury – Birmingham, Wielka Brytania i goście: Anna 
Ludwika Zięba – poetka, wokalistka, malarka – Lejda, Holandia; Barbara Orłowski – poetka – 
Pau Amarelo, Brazylia; Sławomir Olszamowski – pianista, kompozytor – Getynga, Niemcy; Henryk 
Owsianko – poeta, malarz – Gandawa, Belgia; Dariusz Lebioda – poeta, prezes Woj. Związku Li-
teratów Polskich – Bydgoszcz; Stefan Pastuszewski – pisarz, poeta, redaktor miesięcznika Akant 
– Bydgoszcz; Dariusz Bereski – aktor, poeta, Mistrz Mowy Polskiej – Toruń; Krzysztof Szarszewski 
– poeta,  primus inter pares Forum Poetis Thoruniensis
Piotr Kasjas urodził się 1969 r. w Pabianicach – polski poeta liryczny i autor tekstów piosenek. 
Ambasador polskiej kultury. Uczestnik festiwali poetyckich oraz międzynarodowych wydarzeń 
kulturalnych. Jest znaczącą postacią wśród polskiej kultury nowej emigracji w Wielkiej Brytanii. 
Debiutował w połowie lat 80. Jego twórczość tłumaczona była na język angielski, niemiecki, ro-
syjski, białoruski, jakucki, rumuński i obejmuje ponad 100 utworów prezentowanych w radio, pu-
blikowanych w prasie,  w znaczących polskich czasopismach literackich. Jego twórczość znajduje 
się w wielu krajowych i międzynarodowych almanachach i antologiach poezji wydanych w Europie 
oraz Stanach Zjednoczonych. Kasjas jest współtwórcą i prezesem organizacji polonijnej Głos Pol-
skiej Kultury z siedzibą w Birmingham (UK). 
Miejsce: Dom Muz, ul. Podmurna

Międzynarodowe Dialogi Muzyczno-Poetyckie z gośćmi Krzysztofa 
Szarszewskiego, 6.08. (czwartek), godz. 18.00
Piotr Kasjas, Anna Ludwika Zięba, Barbara Orłowski, Sławomir Olszamowski, Henryk Owsianko, 
Dariusz Lebioda, Stefan Pastuszewski, Dariusz Bereski, Krzysztof Szarszewski. Miejsce: CSW

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

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił miasto przed pla-
gą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruńskich 
pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruńskich to 
połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się w świat magicz-
nych 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. 

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

Odkrywanie tajemnic Fortu IV
każdy piątek i sobota, godz. 21.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 200kg kopułą. Bilety 8zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(5zł/szt.)

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

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

CENTRUM PRZEWODNICKIE TORUŃSKIEGO SERWISU 
TURYSTYCZNEGO
ul. Bankowa 14/16/16, tel. 56 621-02-32
www.turystyka.torun.pl

Weekendowe zwiedzanie regularne:
Średniowieczne Stare Miasto 
3-4, 10-11, 17-18, 24-25.07.; 31.07-1.08., 7-8, 14-15, 21-22, 29.08 (piątek-sobota), godz. 11.45
07., godz. 11.45
Czas zwiedzania: 3 godz. Koszt: 15 zł
Toruń UNESCO: Toruńskie Hity 
4, 11.07. (sobota), godz. 11.15
Czas zwiedzania: 4 godz. Koszt: 20 zł
Miejsce spotkania: Centrum Przewodnickie Toruńskiego Serwisu Turystycznego, ul. Bankowa 
14/16/16. Pierwszeństwo w udziale mają osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia.
Dla wszystkich tych, którym nie odpowiada oferta regularna oferujemy zwiedzanie indywidualne 
na zamówienie - dowolny dzień, dowolna godzina, dowolna trasa.

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 przy-
bliżają atrakcje Torunia podczas wycieczek dzieciom:
- Krzyżacki Patrol
- Toruń Szlakiem Legend (dzieci w przebraniach rycerzy i dam dworu)
- Katowskie opowieści (dzieci przebrane w kaptury kata)
oraz dorosłym:
- Toruń Frywolny i Wszeteczny – zwiedzanie na wesoło
- Gry miejskie - zagadki z dreszczykiem
Dla wszystkich głodnych wiedzy – Toruński niezbędnik.

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. Zajęcia przeznaczone dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych. Lekcje będą wcześniej uzgadniane i przygotowywane indywidualnie 
dla grupy.
Koszt lekcji: 250 zł (grupa do 30 osób)



LIPIEC

1.07. (środa)
  godz. 15.00  Art la Turque - Wystawa towarzysząca VII Międzynarodowemu Sympozjum 
Malarskiemu „Malownicza  Barbarka”, do 9.07.,  Ratusz Staromiejski
   Tworzywem jest światło, do 31.08.,  WOAK

2.07. (czwartek)
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW

3.07. (piątek)
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Maria Peszek,  Amfiteatr Muzeum Etnograficz-
nego

4.07. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-13.00  Skwer Rękodzieła,  Dom Muz, ul. Poznańska 52
  godz. 18.00  Open Chopin: upside-down - premiera,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Słuchalnia – muzyczne znaki czasu: sopranKONTRAbas,  CSW 
  godz. 20.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Francuski: Duo Benzakoun, 
 Dwór Artusa
  Festiwal Wizje,  do 12.07.,  okolice placu Rapackiego

5.07. (niedziela) 
   Lato z Metropolitan Opera: Eugeniusz Oniegin – Piotr Czajkowski,  Kino Centrum

6.07. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Dani Wilde,  HRP Pamela
   Bałkańskie klimaty, do 5.09.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Przestrzeń sztuki – przestrzeń kultury – przestrzeń rozwoju, do 27.07.,  Dom Muz, 
ul. Podmurna

7.07. (wtorek)
  godz. 11.00  III Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”, do 8.07,  MDK
  godz. 16.30 i 18.00  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
  godz. 18.00  Wiola Ujazdowska – Wykład „Krańce. O współczesnej sztuce Islandii”, 
 Galeria Wozownia
   Nowalijki - wakacyjna wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 11.07., 
 dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

8.07. (środa)
  godz. 11.00  Muzyka i pieśni dawnych Celtów,  Dział Archeologii Muzeum Okręgowego

10.07. (piątek)
  godz. 18.00  Koncert zespołów folklorystycznych,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.00  Festiwal Celtycki Gotyk, do 11.07.,  Klub Dwa Światy, Rynek Staromiejski
   Marek Rogulski - Aerolit – zaplatanie energii, do 30.08., Judyta Bernaś – Jednia, 
do 26.07.,  Galeria Wozownia

11.07. (sobota)
  godz. 20.00  Technodrom 2015 - Dance Long & Prosper!,  CSW
  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie wieży  Ratusza Staromiejskiego
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Katarzyna Groniec – Zoo. Piosenki 
Agnieszki Osieckiej,  Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

12.07. (niedziela)
   Lato ZET i Dwójki,  MotoArena

14.07. (wtorek)
  godz. 12.00  Wszyscy jesteśmy artystami,  Muzeum Etnograficzne 

15.07. (środa)
  godz. 11.00  Wikingowie,  Dział Archeologii Muzeum Okręgowego

17.07. (piątek)
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Agnieszka Chylińska – The best 
of…,  Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

18.07. (sobota)
  godz. 11.00-13.00  RelaksAkcja,  Dom Muz, ul. Okólna 169
  godz. 19.00  Wieczór z Evą Cassidy – Dorota Bułakowska,  Rynek Staro-
miejski

  godz. 20.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Tempus Fan-
tasy,  Dwór Artusa

19.07. (niedziela)
  godz. 10.00  Smyczkowy koncert kawowy – Kwartet Infinito,  
Rynek Staromiejski

  godz. 16.00  Robótki pod chmurką,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Opera się nie opiera – premiera,  Hotel Bulwar
  godz. 20.00  VIII Zamkowe Spotkania z Poezją,  Zamek Krzyżacki
   Lato z Metropolitan Opera: La Traviata – Giuseppe Verdi,  Kino Centrum

20.07. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Angelic Upstarts,  HRP Pamela

22.07. (środa) 
  godz. 11.00  Scytowie - złoto i najazdy,  Dział Archeologii Muzeum 
Okręgowego

  godz. 19.00  Jazz w pałacu – Seriale, seriale,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

23.07. (czwartek)
   Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, do 25.07.,  Dwór Artusa, Rynek 
Nowomiejski

24.07. (piątek)
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Ania Dąbrowska – The best of…, 
 Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

DZIEŃ PO DNIU 7-8LIPIEC-SIERPIEŃ
25.07. (sobota)

  godz. 12.00  Zabawy z Domem Muz: Wokół planet i innych kosmicznych ciał, 
 Rynek Staromiejski
  godz. 18.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Alpejski,  Centrum 
Sztuki Współczesnej 

26.07. (niedziela)
  godz. 15.00  Zabawy z Domem Muz: Malujemy kamieniczki i inne zabawy. Kon-
cert zespołów Domu Muz,  Rynek Staromiejski
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Bratri v Tricku „Plavorna”,  starówka 

27.07. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Adam Palma, Leszek Cichoński,  HRP Pamela

28.07. (wtorek)
  godz. 20.00  21. Międzynarodowy Zlot Miłośników Citroena 2CV, do 3.08.,  
MotoPark i inne miejsca

29.07. (środa)
  godz. 11.00  Historia jednej ulicy - Łaziennej,  Dział Archeologii Muzeum 
Okręgowego
  godz. 18.30  Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz – Jedno tchnienie dwóch, 
wystawa,  Dwór Artusa

31.07. (piątek)
   Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, do 6.09., 
Basia Sokołowska - O przerażeniu istot żywych, do 13.09.,  Galeria Wozownia

SIERPIEŃ

1.08. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 14.00-17.00  Działanie w ramach Festiwalu Architektury i Wzornictwa 
Tormiar,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Fiński,  
kościół św. Jakuba

2.08. (niedziela)
  godz. 14.00-17.00  Sztuka eksperymentu - eksperyment w sztuce,  Rynek 
Staromiejski
  godz. 17.00  Inscenizacja bitwy o zamek toruński w 1410 roku,  Rynek Staro-
miejski, Zamek Krzyżacki

  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Anna Maria Jopek Quartet,  Amfiteatr 
Muzeum Etnograficznego

   Lato z Metropolitan Opera: Wesoła wdówka – Franciszek Lehar,  Kino Centrum

3.08. (poniedziałek)
   Maroko w obiektywie Zbigniewa Przybysza, do 17.08. ,  Dom Muz, ul. Podmurna

4.08. (wtorek)
  godz. 16.30 i 18.00  Oprowadzanie po  Dworze Artusa

5.08. (środa)
  godz. 11.00  Epoka brązu – u zarania jedności europejskiej,  Dział Archeologii 
Muzeum Okręgowego

  godz. 18.00  Wieczór muzyczny z poezją Piotra Kasjasa,  Dom Muz, 
ul. Podmurna

6.08. (czwartek)
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wysta-
wach,  CSW
  godz. 18.00  Międzynarodowe Dialogi Muzyczno-Poetyckie,  CSW

7.08. (piątek)
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Ryszard Rynkowski – Koncert jubile-
uszowy,  Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

8.08. (sobota) 
  godz. 20.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Słowacki,  Collegium 
Maximum UMK
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Teatr Pinezka „Marionetarium Klauna Pinezki”, 
„Stary Klaun i morze”,  starówka

10.08. (poniedziałek)
   Dla ochłody – woda w fotografii dzieci i młodzieży, do 8.09. ,  Galeria i Ośrodek 
Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

12.08. (środa)
  godz. 11.00  Kościół św. Jerzego w Toruniu,  Dział Archeologii Muzeum Okrę-
gowego
  godz. 19.00  Slapshot,  HRP Pamela

14.08. (piątek)
   Toruńskie Gwiazdy,  Rynek Staromiejski

15.08. (sobota)
  godz. 15.00-19.00  Plenerowa impreza historyczna Cud nad Wisłą,  Zamek Krzy-
żacki, starówka
  godz. 19.00  Ciao ciao Bambina,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór w  Planetarium
  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie wieży  Ratusza Staromiejskiego
   Zaucha jazzowo,  Rynek Staromiejski

16.08. (niedziela) 
  godz. 13.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Koncert Gospel,  Kościół Aka-
demicki p.w. Ducha Świętego
  godz. 15.00-18.00  Widowisko Husaria - Chluba Oręża Polskiego,  
Zamek Krzyżacki 
   Lato z Metropolitan Opera: Aida – Giuseppe Verdi,  Kino Centrum



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

19.08. (środa)
  godz. 11.00  Mitologia Słowian,  Dział Archeologii Muzeum 
Okręgowego

21.08. (piątek)
  godz. 13.00  Harmonica Bridge: Golden Virginia Playboys, Karel Slavik, 
przy pomniku Kopernika
  godz. 17.00  Harmonica Bridge: Skrzyżowanie bluesowych dróg 
- wystawa fotografii,  Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
  godz. 19.00  Harmonica Bridge: Konstantin Reinfeld, Rachelle Plas, 
 dziedziniec ratusza

22.08. (sobota)
  godz. 13.00  Harmonica Bridge: Erich Prochazka, Peter Hajduk,  przy 
pomniku Kopernika
  godz. 19.00  Harmonica Bridge: Matyas Pribojszki, Giles Robson & The 
Dirty Aces,  amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 20.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Młodych 
Talentów,  Dwór Artusa
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Teatr Pijana Sypialnia „Wodewil War-
szawski”,  starówka

23.08. (niedziela)
  godz. 17.00  Harmonica Bridge: Joe Powers/ USA - Astor Piazzolla Pro-
ject,  Dwór Artusa

25.08. (wtorek)
  godz. 12.00  Radości wiejskiego dzieciństwa,  Muzeum Etnograficzne 
   Bella Skyway Festival 2015, do 30.08.,  starówka, różne punkty

26.08. (środa)
  godz. 11.00  Kuchnia antycznego Rzymu,  Dział Archeologii Muzeum 
Okręgowego

29.08. (sobota)
  godz. 19.00  Krzysztof Ścierański New Quartet,  Impresaryjny Teatr 
Muzyczny
  godz. 20.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Oratoryjny, 
 kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  

31.08. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Premiera koncertowej płyty MGM,  HRP Pamela


