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

Forte Artus Festival
Kayah – 20 lat płyty Kamień, 5.11. (czwartek), godz. 20.00
Wspomnienie jednej z pierwszych płyt Kayah. Jak po równo 20 latach brzmi płyta Kamień? Czy na-
dal jest aktualna? Nadszedł czas na zmierzenie się z przeszłością, ponowną interpretację utworów 
i odświeżenie brzmień, dzięki którym Kayah stała się rozpoznawalną twarzą w muzycznym świecie. 
Bilety: 45 zł ulgowy, 50 zł normalny

Dorota Miśkiewicz feat. Kuba Badach – Narciarze, 6.11. (pt), godz. 19.00
W skład tego niezwykłego, okazjonalnego zespołu który połączyła pasja muzykowania i miłość do 
nart wchodzą: Dorota Miśkiewicz – wokalistka, autorka i kompozytorka, Kuba Badach – utalento-
wany muzycznie wokalista, producent, aranżer, kompozytor, Marek Napiórkowski – wirtuoz gitary 
i kompozytor oraz Sebastian Frankiewicz – jeden z bardziej wszechstronnych perkusistów. Narciarze 
zagrają piosenki z repertuaru Doroty Miśkiewicz oraz kilka niespodzianek. 
Bilety: 45 zł ulgowy, 50 zł normalny

Spotkanie z Olgą Tokarczuk, 8.11. (niedziela), godz. 18.00
Olga Tokarczuk – tegoroczna laureatka Literackiej Nagrody Nike 2015 za powieść Księgi Jakubowe 
oraz zdobywczyni wielu innych prestiżowych literackich laurów. Dobry smak, wiedza, sprawność pi-
sarska, filozoficzna głębia i sztuka opowiadania – to atrybuty pisarskie autorki. Spotkanie poprowa-
dzi wybitna krytyczka literacka Justyna Sobolewska. Wstęp wolny

Grażyna Brodzińska i Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Tomasza Chmiela
11.11. (środa), godz. 19.00
Grażyna Brodzińska to niekwestionowana gwiazda światowej sceny operetkowej i musicalowej 
Podczas występu artystce towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Tomasza Chmiela, 
złożona z najlepszych małopolskich i śląskich artystów młodego pokolenia. Podczas toruńskiego 
koncertu zabrzmią największe przeboje operetki i musicalu, a także niezapomniane piosenki okresu 
międzywojnia. Bilety: 80 zł

Spotkanie z Aleksandrem Dobą, 14.11. (sobota), godz. 18.00
Mówi o sobie, że nie jest sportowcem tylko turystą, chociaż zdobył szereg najważniejszych nagród 
podróżniczych, od Kolosów po tytuł Podróżnika Roku National Geographic. Aleksander Doba, pierw-
szy człowiek, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki.  Wstęp wolny

Rykarda Parasol – koncert, 15.11. (niedziela), godz. 19.00
Mistrzyni łączenia rock-noir z melancholijnymi brzmieniami, w Dworze Artusa zaprezentuje materiał 
muzyczny ze swojej nowej płyty zatytułowanej The Color of Destruction. Pod względem instrumental-
nym, aranżacyjnym i tekstowym to najbardziej rozbudowane dzieło w całym dorobku artystki. 
Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Kortez – Bumerang, 17.11. (wtorek), godz. 19.00
26-letni kompozytor i wokalista, jeden z największych wschodzących talentów muzycznych na na-
szym rynku. Podczas koncertu zaprezentuje materiał z debiutanckiej płyty Bumerang. 
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Irena Santor, 22.11. (niedziela), godz. 19.00
Irena Santor - Pierwsza Dama Polskiej Piosenki, nagrała ponad tysiąc piosenek, z których wiele stało 
się niezapomnianymi przebojami. Mijają lata, a jej piosenki wciąż aktualne, nadal brzmią z tą samą 
ogromną siłą, gromadząc na koncertach kilka pokoleń słuchaczy. 
Bilety: 40 zł ulgowy, 45 zł normalny

Toruński Festiwal Książki:
Spotkanie ze Stefanem Chwinem, 23.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Tegoroczny laureat Literackiej Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, opo-
wie o swoim warsztacie, miłości do detalu, a także literackich fascynacjach. Wstęp wolny

Spotkanie z Anną Janko, 24.11. (wtorek), godz. 19.00
Autorka „Małej Zagłady” mówi, że rozmowa jest dla niej szansą na… prawdziwe ludzkie spotkanie, 
albowiem nie ma nic lepszego niż cud bliskości, który wyzwala głębokie porozumienie. Spotkanie 
poprowadzi Karina Obara. Wstęp wolny

Spotkanie z Wojciechem Bursztą, 25.11. (środa), godz. 19.00
Wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. W Dworze Artusa wraz z prowadzącym 
spotkanie Mariuszem Czubajem przeprowadzi dyskusję nie tylko o fenomenie kryminałów, ale także 
o problemach współczesnej kultury. Wstęp wolny

DWÓR ARTUSA

Repertuar
Spotkanie z Hanną Kowalewską, 26.11. (czwartek), godz. 19.00
Poetka, prozatorka, dramaturg, autorka bestsellerowych książek m.in. „Tego lata w Zawro-
ciu”, „Julita i huśtawki” i „Tam, gdzie nie sięga już cień”, którą portal granice.pl uznał najlep-
szą polską książką lata 2015 roku. Spotkanie poprowadzi Magdalena Kujawa. Wstęp wolny

Inne wydarzenia:
Filmowe poniedziałki
2.11. (poniedziałek), godz. 18.00
W Dzień Zaduszny zaprezentowany zostanie wstrząsający dramat o ludobójstwie w Rwandzie. 
Autentyczna, pełna mocnych scen produkcja próbująca pochylić się nad pytaniem, które wciąż 
pozostaje bez odpowiedzi: Dlaczego pewnego dnia jedna grupa ludzi zaczęła mordować drugą? 
9.11. (poniedziałek), godz. 18.00
Niekonwencjonalny horror. Pomimo elementów kina grozy jest specyficznym melodramatem 
pokazującym destrukcyjny wpływ, jaki może nieść miłość. Prześladowany chłopak zaprzyjaź-
nia się z dziwną dziewczyną, która mieszka wraz ze swoim podejrzanym opiekunem. Oboje 
skrywają wielki sekret. 
Projekcje poprzedzona będzie krótkim filmoznawczym komentarzem. Wstęp wolny. Ilość 
miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem.

Wystawa: Śnić na Jawie/Daydreaming Sławomira Jasienieckiego 
i Studia Tworzywo, 3.11. (wtorek), godz. 18.30, do 28.11.
Wystawa eksploruje tematy pozornie dawno wyeksponowane przez sztukę. Surrealizm, au-
tomatyzm, marzenia senne – to wszystko, chociaż poruszane wielokrotnie, w wystawionych 
obrazach nabiera świeżości. Poza dziełami Sławomira Jasienieckiego zobaczymy kilkanaście 
prac prowadzonego przez artystę Studia Tworzywo, które tworzą uczniowie doskonalący pod 
okiem nauczyciela swój warsztat.
Wstęp wolny
Wystawa czynna od pon. do pt. w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez

Marek Wakarecy In Memoriam, 4.11. (środa), godz. 19.00
(opis w dziale Inni organizatorzy)
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Dworu Artusa

Oprowadzanie po Dworze Artusa, 10.11. (wtorek), godz. 16.30
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

OBIEKTYWnie o przyrodzie: Tomasz Ogrodowczyk
16.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Tomasz Ogrodowczyk - absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zafascynowany fotografią analogową, nie 
rozstaje się z negatywem czarno-białym oraz slajdami. Fotografuje i opisuje przyrodę, realizu-
je filmy o tematyce przyrodniczej i leśnej oraz nagrywa głosy zwierząt. Spotkanie jest częścią 
VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego Sztuka Natury Toruń 2015. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. 

Sztuka w Artusie: „O Leonardo dlaczego się tak trudzisz?”
18.11. (środa), godz. 19.00
Bohaterem kolejnego spotkania ze sztuką będzie Leonardo da Vinci. Jeden z największych ar-
tystów w historii świata, geniusz renesansu, twórca uznawany za symbol wielowymiarowości. 
Kim był w istocie? Co kryje się za jego dziełami i życiem? Dlaczego pisał lustrzanie i nie kończył 
dzieł? To tylko niektóre pytania na jakie postaramy się odpowiedzieć podczas listopadowego 
wykładu. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. 

Czwartek z filozofią: Filozofia a fantazja sterowania klimatem
19.11. (czwartek), godz. 18.30
Podczas kolejnego spotkania w ramach Czwartków z filozofią dr hab. Ewy Bińczyk z toruń-
skiego UMK  odpowie na pytanie: Jak konkretnie, fantazja sterowania klimatem jest związana 
z filozofią? Wstęp wolny

Świat i okolice: Krym - miłość i nienawiść - spotkanie z Maciejem 
Jastrzębskim , 20.11. (piątek), godz. 19.00
Nie ten bajkowy, opiewany w powieściach, wierszach i filmach, tylko ten prawdziwy - będzie 
tematem spotkania. Krym Anno Domini 2015. Krym, który padł ofiarą aneksji. Zamieszkały 
przez skłóconych ze sobą Ukraińców, Tatarów i Rosjan. Prowadzenie – Zbigniew Ostrowski
Bilety: 2 zł, emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni – wstęp wolny

Max Klezmer Band, 27. 11. (piątek), godz. 19.00
Koncert na zakończenie konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta. Max 
Klezmer Band to zespół grający muzykę etniczną: klezmerską, bałkańską, hinduską z elemen-
tami jazzu. Muzycy zaprezentują materiał muzyczny z nowej płyty MKB Live. Będzie to istna 
feeria muzycznych barw – mieszanka muzyki żydowskiej, bałkańskiej i jazzowej. 
Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny

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

Przełom / Architektura w Polsce po 1989 roku, do 22.11.
W 2014 roku, z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia czasopisma „Architektura-murator” przy-
gotowano zbiór 25 makiet prezentujących najlepsze polskie realizacje budowlane ostatniego 
ćwierćwiecza. Toruńska architektura ma swojego reprezentanta w postaci Sali Koncertowej na 
Jordankach (proj. Fernando Menis), która już niebawem otworzy swe podwoje. Oprócz niej, na 
wystawie znajdują się również makiety takich budynków, jak: Muzeum Historii Żydów Polskich 
w Warszawie, Nowe Muzeum Śląskie, Muzeum Kantora w Krakowie, Centrum Informacji Nauko-
wej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach czy stadionu PGE Arena w Gdańsku.

Doznania rzeczywistości. Praktyki konceptualne 1965-1980,  
do 3.01.2016 Wystawa Jarosława Kozłowskiego

Bryan Adams - Exposed, 16.11. (pon.), godz. 18.00, do 31.01.2016
Tegorocznej edycji Festiwalu Camerimage towarzyszyć będzie niezwykła wystawa fotografii Bry-
ana Adamsa. Wystawa składać się będzie z dwóch wyjątkowych cykli, zaprezentowanych pod 
wspólnym tytułem „Exposed” („Obnażeni”).  Exposed składa się z serii portretów największych 
sław pop-kulturyi. Wounded: The Legacy of War - Okaleczeni: Świadectwo wojny - składa się na 
niego seria poruszających zdjęć okaleczonych brytyjskich weteranów wojen w Iraku i Afganista-
nie. Organizatorzy: Fundacja Tumult i Fundacja Sztuki Świata. Bilety: 10 zł, 5 zł ulgowy, 20 zł 
rodzinny, wernisaż wstęp wolny

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00, piątek, godz. 10.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

IMPREZY:

Zmysłoteka
gr. 1. godz. 16.00-17.00, gr. 2. godz. 17.15-18.15
Warsztaty dla rodzin z maluchami od 1,5 roku do 4 lat w dwóch grupach zajęciowych:
Zapisy: labsen@csw.torun.pl. Bilety w cenie 9 zł od osoby (9 zł dorosły, 9 zł dziecko) do nabycia 
w kasach biletowych CSW przed rozpoczęciem zajęć. Czas trwania zajęć: 60 min
4.11. Paryż - Wspinamy się na wieżę Eiffla! Podjemy chrupiące bagietki i croissanty. Zmalujemy 
impresje, przed kapuśniaczkiem schowamy się we francuskim domu mody.
18.11. Światło - Światło zerknie na nas złotym oczkiem przez ażury. Prześwietlimy listopado-
we chmury. Ogrzejemy się przy własnoręcznie wykonanych lampionach. Rozpalimy woskiem 
i świeczkami przepiękne obrazy.
25.11. Kłębek...włóczka, nitka, sznurek! Otulimy się przed zimnem miękką przędzą. Postawimy 
małe warsztaty tkackie. Jak kociaki wpadniemy do kosza z kłębuszkami. W kilka chwil wyczaru-
jemy wzorzyste szaliki, czapy i rękawiczki!

Seryjni Poeci, 3.11. (wtorek), godz. 18.00
Gośćmi będą Ewa Sonnenberg, promująca swoją najnowszą książkę „Hologramy”, Joanna Opa-
rek z książką „Berlin Porn” oraz Michał Czaja z tomem „Sfory”. Spotkanie poprowadzą Jakub 
Osiński oraz Szymon Szwarc.

Dzień na plus: Rozmowy o kinie
4.11. (środa), seans godz. 13.00, wykład godz. 14.30
Warsztaty i wykłady dla seniorów. Podczas wykładów, prowadzonych przez dra hab. Dariusza 
Brzostka poznamy korelacje kultury i jej najnowszych zjawisk z językiem filmu.  Seans: 10 zł, 
wykład: wstęp wolny

Japoński miszmasz, 5.11. (czwartek), godz. 18.30
Spotkanie z Arkadiuszem Jabłońskim, japonistą, prof. UAM/UMK, autorem książki „Japoński 
miszmasz”. Spotkanie poprowadzi dr Adam Bednarczyk. Książka to zbiorek felietonów polemicz-
nych dotyczący tzw. relacji niedbałych na temat Japonii.

Strunofonie, 18.11. (środa), godz. 12.00
Drugie spotkanie z cyklu przebiegnie pod znakiem partytury graficznej. Jak zapisać dźwięki ina-
czej niż nutowo? Co powstaje z takiego zapisu? Zapiszemy dźwięki wydawane min. przez skrzyp-
ce, kontrabas i cymbaly oraz inne odgłosy, stukoty i chrzęsty. Warsztaty poprowadzą Marcelina 
i Jakub Mielcarkowie – etnolog i kontrabasista. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Bajki z rzutnika, 21.11. (sobota), godz. 12.00
Cykl spotkań, podczas których zaprosimy dzieci i rodziców do cofnięcia się w czasie.  Sięgniemy 
po rzutnik ANIA, który służył do wyświetlania bajek 30 lat temu, a dla dzieci  - zupełna nowość, 

SGALERIE
bo dziś już nikt nie wyświetla bajek na ścianie... Zaczynamy od literackiego wstępu, który przygotu-
je dzieci na odbiór wybranej bajki. Prowadzenie: Agnieszka Basak-Wysota. Warsztaty dla rodziców 
i dzieci od lat 5-8. Wstęp bezpłatny. Zapisy: czytelnia@csw.torun.pl lub tel. 56 610-97-24

Seryjni Poeci, 24.11. (wtorek), godz. 18.00
Promocja książki „Studium przypadku” i spotkanie z autorem  Jakobe Mansztajnem. Tym razem spo-
tkanie z znanym już nie tylko w Polsce autorem książki poetyckiej „Wiedeński high life”, za którą 
otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2010 w kategorii Debiut roku, a także nominację 
do Nagrody Literackiej Gdynia i trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek 
Poezji”. Prowadzenie: Szymon Szwarc

Spójrz! Miejsce, 25.11. (środa), godz. 12.00
Cykl spotkań skoncentrowanych wokół świadomego oglądania, przeżywania i współtworzenia  prze-
strzeni miasta. Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zainteresowanych  architekturą, wzornic-
twem, oraz działaniami w przestrzeni publicznej. 2 spotkanie - Ładne-nieładne (część 2). Prowadze-
nie: Dorota Sobolewska. Wstęp bezpłatny; bez zapisów

Trickster w kolekcji. Paradoks, humor i przewrotność 
25.11. (środa), godz. 18.00
Wykład Małgorzaty Jankowskiej. Tricksterowska figura posłuży jako model na podstawie którego 
omówione zostaną  wybrane prace z toruńskiej kolekcji CSW. Wśród tricksterów znajdą się m.in  
Szymon Kobylarz, Cezary Bodzianowski i Natalia LL.

Wernisaż wystawy Ex Digitalis. Salon 2015, 25.11. (środa), godz. 19.00
Wystawa jest pokłosiem przeglądu współczesnego ekslibrisu polskiego wykonanego techniką cyfro-
wą, organizowanego po raz pierwszy przez Centrum Sztuki Współczesnej. Kuratorem wystawy jest 
art. graf. Marek Głowacki, toruński twórca exlibrisu.

Szyfry Codzienności, 26.11. (czwartek), godz. 16.00
Oprowadzanie po wystawie „Jarosław Kozłowski. Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 
1965–1980”. Prowadzenie: Natalia Cieślak. Wstęp wolny. Zbiórka przy recepcji

Spotkanie z Marcinem Jaranowskim, 26.11. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie z Marcinem Jaranowskim, autorem książki „Rekonstrukcja zła” i dyskusja wokół tema-
tu zła z perspektywy ofiary a także rozmowa o cierpieniu z perspektywy sztuki.  Autor książki jest  
dr filozofii pracownikiem Instytutu Filozofii UMK. Prowadzenie: Joanna Cieślak

Spotkanie dla dzieci i rodziców z Andrzejem Maleszką
28.11. (sobota), godz. 12.00
Spotkanie z pisarzem, reżyserem telewizyjnym i teatralnym, scenarzystą filmów dla dzieci i promo-
cja jego najnowszej książki „Magiczne drzewo. Świat ogromnych” wydanej w październiku br. Jego 
twórczość łączy motywy fantastyczne i realistyczne. Jego powieści i filmy poruszają też ważne tematy 
społeczne. Cykl powieści „Magiczne Drzewo” stał się jednym z największych bestsellerów wśród 
książek dla młodych czytelników w Polsce.

Warsztaty dla dzieci inspirowane serią książek Andrzeja Maleszki 
„Magiczne drzewo”, 28.11. (sobota), godz. 13.00
Dlaczego fascynuje nas zło? 28.11. (sobota), godz. 17.00
Spotkanie z Piotrem Głuchowskim, reporterem  i redaktorem „Gazety Wyborczej”, autorem krymi-
nałów i współautorem książek non-fiction, m.in. bestsellerowej biografii o. Tadeusza Rydzyka „Im-
perator” (wspólnie z Jackiem Hołubem) i historii żydowskiego SS-mana „Nie trzeba mnie zabijać” 
(wspólnie z Marcinem Kowalskim). Dwie jego pierwsze powieści kryminalne „Umarli tańczą” (której 
akcja rozgrywa się częściowo  w Toruniu) i „Lód nad głową” zostały nominowane do Nagrody Wielkie-
go Kalibru. W maju 2014 ukazał się trzeci kryminał z serii opisującej perypetie dziennikarza Roberta 
Pruskiego - „Trzeci zamach”.

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

Monika Mausolf – Dendra, 6-29.11.
Artystka zaprezentuje zarówno obrazy, jak i rzeźby oraz najnowsze instalacje. Tytuł ekspozycji na-
wiązuje do tematyki przedstawianych prac, a także głównych inspiracji Moniki Mausolf, zafascy-
nowanej dawnymi baśniami, legendami, klechdami, podaniami, archetypami i toposami obecnymi 
w kulturze, jak również mrocznymi krajobrazami lesistej Hesji, w której obecnie mieszka. Monika 
Mausolf to urodzona w 1986 r. w Toruniu, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych oraz Katedry Hi-
storii Sztuki i Kultury UMK. 

Laboratorium Sztuki 2015. Artysta jako antropolog
Ewa Doroszenko, Jacek Doroszenko - The same horizon repeated at every 
moment of the walk, 6-29.11.
W projekcie wykorzystujemy dźwiękową płaszczyznę krajobrazu jako podstawę, na której opieramy 
działania w warstwie wizualnej. Udokumentowaliśmy i za pomocą różnorodnych praktyk artystycz-
nych przetworzyliśmy efemeryczne elementy miejskiego pejzażu Barcelony. Dokonując rejestracji 



panujących w plastyce dziecięcej na świecie. Tematem 18. przeglądu stała się podróż, rozu-
miana w sensie dosłownym i metafizycznym. Na przegląd nadesłano 20915 prac z 54 krajów. 
Międzynarodowe jury zakwalifikowało 1267 prac do wystawy pokonkursowej. Wśród zestawu 
wystawowego znalazły się realizacje z tak egzotycznych miejsc jak, np.: Brunei, Maroko, Sri 
Lanka, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Filipiny. Wśród zestawu wystawowego 
znalazły się prace wykonane w tradycyjnych, niekiedy szlachetnych technikach graficznych, nie 
brakuje również malarstwa, rysunku, prac wykonanych pastelami olejnymi, kolaży, oraz form 
przestrzennych, ceramiki. Wystawę można oglądać w obu budynkach galerii.

galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00
filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

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

Fotogaleria:
Oblicza fotografii 5.11. (czwartek), godz. 18.00, do 31.12.
Wystawa zbiorowa uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy z okazji 70-lecia szkoły 
i studentów Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu z okazji 70 lecia UMK. Na wystawie zobaczy-
my m.in.: martwe natury, fotografie przyrodniczą,reklamową,  fotoreportaż,  portret, fotografie 
kreacyjną.

Galeria Muz:
Z cyklu Pięć pracowni Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK – 
Pracownia Litografii, do 22.11.
Zobaczymy grafiki studentów i wykładowców pracowni, które przedstawią jak zróżnicowana, 
szczera i osobista może być ta alchemiczna i ciężka (dosłownie, bo największy kamień w pra-
cowni waży 180 kg) technika. W wystawie biorą udział: prof. Piotr Gojowy, dr Tomasz Barczyk, 
Agata Ciesielska, Marta Bindek, Dawid Majgat, Bogna Morawska, Joanna Jaszkowska, Patrycja 
Olejnik, Melania Majkowska, Ewelina Bratko, Karalina Shvaikouskaya.

Pognieć-Połam - malarstwo Marty Szczepańskiej 
27.11. (piątek), godz. 18.00, do 31.12.
Marta Szczepańska (ur. 1990 w Toruniu) studiowała edukację artystyczną w zakresie sztuk 
plastycznych i malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 2014 roku została 
laureatką nagrody im. Stanisława Borysowskiego za najlepsze malarstwo w roku akademickim 
2013/2014. Jest tegoroczną dyplomantką z pracowni prof. Jana Pręgowskiego.
Dyplom „Połam-Pognieć” składa się z trzech części, w których najważniejszym formalnym pro-
blemem jest przestrzeń w obrazie. Wyjściową dla całej reszty jest geometryczna forma prze-
strzenna, na którą został naniesiony obraz twarzy.” Marta Szczepańska 
Na wystawy wstęp wolny

GALERIA 011 I DWORZEC ZACHODNI
Od Nowa, ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Galeria 011
Daria Murawska - Paranoje, do 20.11.
Daria Murawska - urodzona w 1992 r. w Brodnicy, studentka IV roku grafiki na UMK w pracowni 
wklęsłodruku. Zafascynowana technikami metalowymi, które pozwalają na uzyskanie interesu-
jących i często zaskakujących efektów. W swoich pracach najczęściej skupia się na człowieku 
i jego relacji z otoczeniem, ponieważ to właśnie sytuacje nie do końca jasne, odbywające się 
w przestrzeni niewypowiedzianych słów i nieporozumień bywają najbardziej intrygujące.

Rysunek i grafika Joanny Klepadło - Połączenia
23.11. (poniedziałek), godz. 18.00, do 18.12.
Joanna Klepadło to studentka grafiki warsztatowej (Pracownia Wklęsłodruku) na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Główne środki wyrazu: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa.  
Wystawa będzie prezentowała głównie prace rysunkowe i graficzne (wklęsłodruk). 

Galeria Dworzec Zachodni
Wystawa malarstwa Włodzimierza Iwanka
4.11. (środa), godz. 19.00, do 3.12.
Włodzimierz Iwanek - studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kolejno: w pracowni 
B. Kierzkowskiego i St. Borysowskiego, a następnie w warszawskiej ASP w pracowni A. Nacht-
-Samborskiego i w pracowni A. Kobzdeja, gdzie w 1970 roku uzyskał dyplom z malarstwa wraz 

otoczenia dźwiękowego stworzyliśmy kompozycje dźwiękowe oraz wizualne, wynikające ze specyfi-
ki danego nagrania. Projekt posiada również swoje archiwum internetowe: www.soundreaming.org 
Jacek Doroszenko (1979) - Artysta audiowizualny. W swojej pracy artystycznej zajmuje się głównie 
sztuką multimedialną oraz zjawiskami dźwiękowymi. Ewa Doroszenko (1983) - Doktor sztuk pla-
stycznych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
Jej twórczość obejmuje działania z zakresu instalacji, fotografii, sztuki internetowej, multimediów. 

Urszula Kluz-Knopek - Wiosennie, 20.11.– 3.01.2016
„Gdy patrzę na fotografie i filmy Urszuli Kluz-Knopek (…) mam nieodparte wrażenie, że – niczym 
Alicja w Krainie Czarów – przeszłam na drugą stronę lustra. Nagle znajduję się bowiem w świecie, 
w którym zacierają się klarowne podziały na podmioty i przedmioty oraz na naturę i kulturę. Zda-
niem Donny Haraway, oddzielanie natury od kultury jest aktem odziedziczonej przemocy i – aby 
położyć temu kres – „należy wreszcie oswoić się z tym, że nie ma powrotu do natury”. Fotografie 
Kluz-Knopek właśnie ten aspekt uzmysławiają: nie da się wrócić do natury, bo splot natury i kultury 
jest nierozerwalny. Urszula Kluz-Knopek - ur. w 1985 roku w Ustroniu. Artystka intermedialna wyko-
rzystująca w swoich działaniach instalację, wideo oraz fotografię.  Doktorantka na UAP w Poznaniu. 
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz inżynier informatyki

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

Wydarzenia:

Projekt dla … - wykłady o roli współczesnego designu
16.11. (poniedziałek), godz. 18.00 Agata Szydłowska
Agata Szydłowska jest historyczką dizajnu, kuratorką i autorką tekstów na temat projektowania. 
Współpracuje z uczelniami projektowymi, na których prowadzi zajęcia z historii dizajnu. Jest autorką 
i współautorką książek i artykułów na temat współczesnego projektowania graficznego w Polsce 
oraz jego historii. Interesuje się społecznymi, kulturowymi i instytucjonalnymi kontekstami dizajnu. 

26.11. (czwartek), godz. 18.00 Piotr Mikołajczak
Piotr Mikołajczak - projektant wzornictwa, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, asystent 
w Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdań-
sku. Interesuje się zjawiskami z pogranicza wzornictwa i kultury masowej. Współpracuje z kwartal-
nikiem projektowym „2+3D”.

Sztuka Prostoty Szuka / Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Metafory i analogie, 18.11. (środa), godz. 12.30
Listopadowe zajęcia powiązane będą z wystawą „Dendra” Moniki Mausolf. Warsztaty mają pomóc 
młodzieży w odbiorze sztuki współczesnej – pokażą z jak różnych rzeczywistości można zbudować 
obraz i jak różne mogą być inspiracje. 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.

Magdalena Furmanik-Kowalska - Uwikłane w kulturę
24.11. (wtorek), godz. 17.00
Promocja książki  „Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chiń-
skich”. Spotkanie z autorką poprowadzi Kasia Lewandowska. Książka ilustruje, w jaki sposób 
współczesne japońskie i chińskie artystki wykorzystują charakterystyczne dla swoich krajów sym-
bole oraz elementy tradycji kulturowej, a także jak przeciwstawiają się uznanym przez ich rodzime 
społeczeństwa wzorcom kobiecości. Autorka prezentuje twórczość kilkunastu artystek, zarówno 
tych powszechnie rozpoznawanych, jak Yoko Ono, Yayoi Kusama i Lin Tianmiao, jak i tych dotąd 
nieobecnych w polskiej literaturze przedmiotu.

Afryka: Sztuka Społecznie Zaangażowana, do grudnia
Cykl spotkań i warsztatów mających na celu zapoznanie społeczności lokalnej z współczesnymi 
zjawiskami w sztuce afrykańskiej, dotyczącymi problemów kolonializmu, dyskryminacji rasowej, 
konsumpcjonizmu i równości płciowej. Autorski projekt Małgorzaty Baka-Theis, historyczki sztuki 
i muzeolożki z UMK, skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, osób dorosłych, 
nauczycieli i seniorów. Realizowany będzie w kilku blokach tematycznych do grudnia. W Wozowni 
odbywać się będą warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Na warsztaty obowiązują zapisy. 
Szczegóły: strona www.sztukaafryki.umk.pl, zapisy sztukaafryki@gmail.com, tel. 695-297-142.

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

XVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Zawsze zielono, zawsze niebiesko”
do 5.12. Rynek Nowomiejski 17, do 1.12. filia przy ul. Kościuszki 41/ 47
Każda z edycji tego międzynarodowego wydarzenia jest nie tylko popularyzacją szeroko rozumianej 
ekologii wśród dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim projekt ma na celu pokazanie tendencji 

z aneksem malarstwa ściennego. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych oraz brał udział w kil-
kudziesięciu wystawach zbiorowych , w tym także za granicą.

Galerie czynne: Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: godz. 19.00-22.00

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 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 FORUM 
ul. Sienkiewicza 30/32, tel. 668-129-484
www.galeria- forum.umk.pl

Habitat, 10.11. (wtorek), godz. 12.00, do 29.11.
Wystawa prac powstałych w Pracowni Grafiki Cyfrowej prof. Adama Romaniuka z Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Uczestnicy wystawy: Anna Aderek, Dagmara Cieślica,  Danuta Tojka, 
Dominika Staniaszek, Magdalena Fudała, Mariusz Maślanka, Mateusz Kokot, Michał Cygan,  
Monika Sojka, Natalia Pietsch_
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. 8.00-20.00

GALERIA PRO ARTE

Wystawa fotograficzna, do grudnia
Wystawa ukazująca piękno a zarazem grozę najwyższych gór świata. Na 50 fotogramach pokaza-
ne zostaną doskonałe ujęcia z wypraw na Baturę (1986), Makalu (1988), Kangchenjunga (1990) 
i góry Alaski (1992). Autor zdjęć, Ryszard Długołęcki, lekarz-himalaista. Zdjęcia wykonane apa-
ratem analogowym. Miejsce: foyer Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 37/45

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

Mój kumpel Niko  (seans familijny)
Astronomiczna opowieść o młodym Mikołaju Koperniku, fascynującym się niebem, gwiaz-
dami i kosmosem. Podczas pokazu spojrzymy jego oczyma w rozgwieżdżone niebo, pozna-
my gwiazdozbiory i tak jak mały Niko, zachwycimy się pięknem i tajemniczością zjawisk 
zaćmień Księżyca i Słońca. Wraz z Mikołajem odkryjemy zawiłe ruchy planet i niezgodność 
kalendarza, zaobserwujemy kometę i deszcze meteorów. Seans dostępny również w an-
gielskiej wersji językowej.

Ziemia – planeta Kopernika
Od chwili, gdy młody Mikołaj Kopernik chodził po ulicach Torunia minęło ponad 500 lat. 
W naszej wiedzy o kosmosie wiele się przez ten czas zmieniło. Jeszcze w XV wieku Wszech-
świat wyglądał stosunkowo prosto: Słońce, 6 planet, krążący wokół Ziemi Księżyc i gdzieś 
daleko sfera gwiazd stałych. Odkrycie Kopernika zburzyło tę układankę i zmieniło w proch 
całą, dotychczas logicznie uporządkowaną naukę oraz poglądy ludzi na otaczający ich 
świat i miejsce w Kosmosie. Wg Kopernika Ziemia nie tylko wiruje wokół własnej osi raz na 
dobę, ale także obiega Słońce, a nie na odwrót. Słuchający tego zdania, współcześni nie 
mogli Kopernikowi uwierzyć. Jak to, Ziemia w ruchu? Mimo tysiącletnich dowodów czegoś 
zupełnie przeciwnego? 
Przyjrzyjmy się zatem naszej planecie i sprawdźmy, skąd biorą się dni i noce, cztery pory 
roku, rok przestępny, fazy Księżyca i czym jest zodiak. Seans dostępny również w hiszpań-
skiej i niemieckiej wersji językowej.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci Cudowna podróż, Barwy kosmosu, popularnonauko-
we Makrokosmos, Osiem planet?, Znaki na niebie, Wirująca Ziemia, W poszukiwaniu życia
Godziny prezentacji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00 i 15.15; w so-
boty: 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00; w niedziele: 12.00, 14.00, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14/16 zł
w weekendy 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: od wtorku do piątku 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30; w soboty: 11.15, 
12.30, 13.45, 15.00, 16.15; w niedziele: 11.15, 13.15, 15.15
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

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

Godziny wejść: od wtorku do piątku 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00; w soboty 11.15, 
13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele 11.15, 13.00, 15.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł 
Uwaga: 11.11. obowiązuje inny repertuar - zapraszamy na www.planetarium.torun.pl

P
PLANETARIUM

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

Czas dla nas: Pan listopad gra na basie, czyli spotkanie rodzinne
7.11. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
Usłyszymy brzmienie wielu instrumentów. Podobnie jak ludzie, instrumenty przynależą do 
różnych grup zwanych rodzinami. Stąd wynika ich odmienna budowa, różnorodny sposób wy-
dobycia dźwięku i brzmienie, które, mamy nadzieję zachwyci najmłodszych słuchaczy. Bilety: 
10 zł dziecko, 20 zł dorosły, 40 zł rodzinny - 2 dorosłych + 1 dziecko, 100 zł karnet

Koncert polski, 13.11. (piątek), godz. 19.00
Laureat Konkursu Chopinowskiego, Mirosław Jacek Błaszczyk - dyrygent, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna. W programie: I część koncertu - recital laureata - utwory F.Chopina, II część kon-
certu -  koncert fortepianowy F. Chopina, Koncert zorganizowany przez Toruńską Orkiestrę 
Symfoniczną związany z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i XVII Międzynaro-
dowym Konkursem Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Na program koncertu 
złożą się utwory tego właśnie najważniejszego polskiego kompozytora. Bilety: 30/20 zł

Muzyka Piotra Czajkowskiego - koncert charytatywny
21.11. (sobota), godz. 18.00
Bartosz Koziak - wiolonczela, Miłosz Kula - dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: S. Moniuszko - Uwertura Bajka, P. Czajkowski - Wariacje rococo na wiolonczelę 
i orkiestrę op.33, II symfonia c-moll Małorosyjska op. 17. Bilety: 30/20 zł

TOS



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.
•  Moja Przygoda w Muzeum. XXXVII Międzynarodowy Konkurs 

Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, do 11.11.
•  Nauka – Sztuka – Edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa 

Naukowego w Toruniu, do 14.02.2016 r.
•  Ryte, kłute, odciskane…, do 22.05.2016 r.
Stanisław Lackowski – malarstwo, rysunek, grafika, 27.11. (piątek), godz.17.00, do 21.02.2016
Stanisław Lackowski uprawia przede wszystkim malarstwo, które jest najistotniejszym prze-
kazem artystycznym w jego twórczości. Na przestrzeni ponad 40 lat twórczej pracy zmieniało 
ono formę, zawsze jednak artysta rozwiązywał na płótnie zagadnienia przestrzeni i płaszczy-
zny. Osiągał to poprzez ujmowanie abstrakcyjnych często form w konstelacje „kosmicznych” 
układów. Kolor odgrywa bardzo istotną rolę w twórczości malarza. Wraz ze światłem wydobywa 
przy jego pomocy głębię i swego rodzaju nieoczywistość przestrzeni. Jej rozmach widoczny jest 
w układach form i w umiejscowieniu ich w najczęściej pustej, neutralnej przestrzeni. Rysunek, 
który Lackowski uprawia równolegle z malarstwem, odznacza się finezją i wyrafinowaniem oraz 
kontrastem drobiazgowo opracowanych, zaczerpniętych z natury form z rozległością przestrze-
ni. Ów kontrast zdaje się być najłatwiej rozpoznawalną cechą twórczości artysty. Równie ważną 
techniką stosowaną w pracach Lackowskiego jest obecnie grafika komputerowa, w której łączy 
on delikatność rysunku i zdecydowanie formalno-kolorystyczne malarstwa. Lackowski jest auto-
rem licznych projektów aranżacji plastycznych wystaw muzealnych. Zajmuje się także projekto-
waniem wydawnictw, plakatów i druków ulotnych. 

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

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-18.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Utagawa Kuniyoshi i jego uczniowie. Wizerunki wojowników 
w drzeworycie japońskim, 13.11. (piątek), godz. 17.00, do 28.02.2016

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

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło

Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza 
i czasów nowożytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:

Pocztówki kopernikańskie, do 8.02.2016 r.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: Dom Mikołaja Kopernika, na sale ekspozycyjne: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

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

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

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady piernikowe 
godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00

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

Pasja podróżowania 
odziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł
W każdą środę wstęp na wystawy stałe w: Ratuszu, Domu Eskenów, Domu Kopernika, Muzeum 
Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą jest bezpłatny. 
Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

Imprezy:

21. Toruński Festiwal Książki: spotkanie z Katarzyną Paczuską
24.11. (wtorek), godz. 17.00
Muzeum Okręgowe włącza się w festiwal, promując własne wydawnictwa oraz organizując wie-
czorki autorskie, jak spotkanie z Katarzyną Paczuską, autorką książki „Blask tysięcy barw”. 
Miejsce: Ratusz Staromiejski

Katarzynki w Muzeum, 25.11. (środa)
Zajęcia na temat zwyczajów związanych z dniem św. Katarzyny i św. Andrzeja oraz tradycji przy-
gotowywania od 25 listopada ciasta na bożonarodzeniowe pierniki. Wspólna zabawa połączona 
z degustacją toruńskich katarzynek, opowieściami o piernikach i wróżbami listopadowymi.

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:

Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park Etnograficzny 
w Kaszczorku

razowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie 
regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Informacje i zapi-
sy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 

Dla szkół podstawowych:
A to płótno z ziemi wyrosło (do 13.11.)
Opowieść o uprawie lnu z użyciem tradycyjnych narzędzi do jego obróbki oraz prezentacja wyro-
bów z lnianego płótna ze skrzyni prababci. Projekcja filmu, pokaz i działania praktyczne. 
Odkrywamy tajemnice życia pradziadków
Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności... kształtujące wyobrażenia uczniów o codziennym 
życiu ich przodków w I poł XX w. z działaniami aktywizującymi.
W dawnej szkole wiejskiej 
Zajęcia na wystawie stałej Tajemnice codzienności; poznanie sytuacji ucznia i nauczyciela 
w dawnej szkółce wiejskiej w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości w okresie między-
wojennym, praktyczne działania, m.in. pisanie piórem ze stalówką i atramentem.
W to mi graj! 
Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach z wykorzy-
staniem folkloru wiejskiego. Formy działań i repertuar dostosowywane są do potrzeb uczniów na 
każdym poziomie edukacji. 

Dla gimnazjów i liceów:
Tradycja wróżb andrzejkowych, 25.11. (środa), godz. do ustalenia
spotkanie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na temat tradycji wróżb matry-
monialnych dla panien i kawalerów w różnych regionach Polski: film, opowieść o zwyczajach 
i patronach spraw matrymonialnych w kulturze ludowej, aktywny udział w zabawie we wróżenie. 
Folder - historia, plik – codzienność 
Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności... przybliżające różne aspekty kultury ludowej re-
gionów etnograficznych obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Forma zajęć umożliwia 
odkrywanie realiów życia codziennego na przełomie XIX i XX w., tworzenie fotoreportażu lub 
filmu z zajęć przy użyciu własnego sprzętu. Polecamy tę formę zajęć jako żywą lekcję historii, 
geografii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i wiedzy o społeczeństwie, plastyki a także religii.

Od Adwentu do Trzech Króli – rozpoczynamy zapisy na grudniowe zajęcia edukacyjne dla grup 
uczniów różnych poziomów nauczania na wznowionej wystawie Przewodnik po Bożym Naro-
dzeniu. W programie prezentacja zwyczajów okresu Adwentu i Bożego Narodzenia na Kujawach 
i Pomorzu.

Bilet na zajęcia edukacyjne 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: 
Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i średnio-
wiecznej ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. obrazy 
z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 

Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi goście uniwersy-
teccy.

Świat wg „Baro”, cały listopad
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 pra-
sowym 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,  

Celem ekspozycji fotograficznej jest ukazanie znaczenia rzek dla mieszkańców terenów nadbrzeż-
nych. Uwagę koncentrujemy na Wiśle i Drwęcy, której ujście znajduje się w Kaszczorku i Złotorii. 
Wystawa prezentuje aspekty współistnienia człowieka i rzeki, niektóre tzw. wodne zawody oraz 
sceny z życia codziennego mieszkańców Złotorii. Jeszcze do połowy XX wieku rzeki w Polsce sta-
nowiły niezwykle ważną przestrzeń kultury. Były szlakiem komunikacyjnym, magazynem wody 
i żywności, miejscem zabawy i wypoczynku. Rzeki dawały pracę rybakom, flisakom, piaskarzom, 
przewoźnikom i szyprom. Nad ich brzegami toczyło się życie wielu pokoleń, naszych rodziców, 
dziadków i pradziadków. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych mieszkańców Złotorii, Archi-
wum Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Toruniu. Autorzy wystawy: 
Dorota Kunicka, Artur Trapszyc. 
Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup (min. 10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. 
Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.

Pejzaż polski – cztery pory roku, 13.11. (piątek), godz. 12.00, do 26.11.
Wystawa prac plastycznych autorstwa uczestników V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla 
Osób Niepełnosprawnych. Organizator: Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu. Pawilon wy-
stawowy, wstęp wolny.

Burak z cukrem, 1.12. (wtorek), godz. 18.00 - wernisaż
Głównym tematem wystawy będzie historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków 
cukrowych oraz historia polskiego cukrownictwa. Na ekspozycji pokazane zostaną narzędzia do 
uprawy buraków cukrowych, przedmioty użytkowe związane z cukrem (m.in. cukiernice, łyżeczki 
do cukru) oraz wiele innych zabytków i materiałów ilustracyjnych związanych z „cukrową” tema-
tyką. Wystawa potrwa do końca maja 2016 roku. Autorką ekspozycji i jej kuratorem jest starszy 
kustosz Grażyna Szelągowska, oprawę plastyczną przygotowuje Barbara Górka.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota-niedziela: godz. 10.00-16.00
Bilety: na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł 
po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

IMPREZY:

Etnowyprawka Malucha: Ziarenka!
4.11. (środa), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
5.11. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia z cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. W listopadzie ruszymy tropem 
ziaren zbóż, poznamy ich kształty, kolory, zapach, a także dźwięki, jakie wydają, kiedy są przesy-
pywane. Sprawdzimy co z nich powstaje, zobaczymy również jak wyglądała kaszka, którą warzyła 
sroczka. Jak zwykle nie zabraknie elementów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Za-
jęcia odbywają się w niewielkich grupach, warto zabrać odzież na przebranie dla dziecka i doro-
słego. Pawilon wystawowy. Bilety: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze 
zapisy (czekamy od 26 października do 2 listopada, e-mail:edukacja@etnomuzeum.pl). 

Jarmark żywności ekologicznej, 7.11. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedzi-
niec Muzeum. Wstęp wolny. 

W czynie społecznym wykop buraka! Spotkanie rodzinne
21.11. (sobota), godz. 12.00
Kampania buraczana w pełnym toku! Weź udział w wykopkach buraka cukrowego na poletku 
w Parku Etnograficznym naszego Muzeum! Ochotnicy, którzy przystąpią do czynu społecznego 
przejdą instruktaż prawidłowego kopania i ogławiania buraków, następnie uzbrojeni w tradycyjne 
narzędzia rozpoczną pracę. Spośród naszej kompanii wyłonimy przodownika pracy. Wszyscy za 
swój wysiłek, zostaną nagrodzeni poczęstunkiem: chlebem z cukrem i kawą zbożową. Spotkanie 
będzie wstępem do całej gamy wydarzeń, towarzyszących otwieranej w grudniu wystawie „Burak 
z cukrem” autorstwa Grażyny Szelągowskiej. Park Etnograficzny. Wskazane zaopatrzenie się w ka-
losze. Bilety: 3 zł/os.

Czas jesiennych wróżb, 24.11. (wtorek), godz. 12.00
47. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie: omówie-
nie zwyczajów ludowych związanych z wróżbami matrymonialnymi, kawalerskimi w wigilię św. 
Katarzyny i panieńskimi w wigilię św. Andrzeja oraz wspólna zabawa we wróżenie o przyszłości, 
niekoniecznie związanej z małżeństwem. Warto pamiętać o okularach do czytania. Bilety: 3 zł.

EDUKACJA

Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku 
Warsztaty dla przedszkolaków pow. 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach 
i działaniach plastycznych lub muzycznych. Materiały zapewnia organizator. Bilety: 9 zł/os. Jedno-



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.

MUZEUM DIECEZJALNE, ul. Żeglarska 7 
Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stano-
wiące część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej 
pory w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kieli-
chy mszalne, monstrancja, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy 
to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. 
Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej 
polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wystroju funkcjo-
nalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyckim, okopconym 
przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany drew-
niany strop.

Wystawa czasowa:

Laboratorium papieru, do 25.11.
Współcześnie wykorzystujmy wiele odmian papieru, każda z nich, w zależności od 
przeznaczenia, musi posiadać odpowiednie właściwości. Niektóre cechy (kolor, sto-
pień miękkości, gładkość, sztywność) jesteśmy w stanie określić przy wykorzystaniu 
dotyku lub spojrzenia. Jednak dla przemysłowych odbiorców oraz dla wytwórców pa-
pieru, metody organoleptyczne okazują się być zbyt mało dokładne. „Laboratorium 
papieru” to wystawa prezentująca zabytkowe urządzenia do badania właściwości pa-
pieru oraz papierniczych aparatów metrologicznych. Wiekowe urządzenia można uru-
chomić (dźwignią lub korbą) w celu sprawdzenia właściwości arkuszy wytwarzanych 
w XXI wieku.

Imprezy:

Spotkanie autorskie z Kazimierzem Trybulskim 
25.11. (środa), godz. 17.00
Spotkanie z autorem książki „Wzgórze nad jeziorem” oraz występ zespołu kameralnego 
Portamus Gaudium działającego przy Wydziale Teologicznym UMK, pod kierownictwem 
dr Agnieszki Brzezińskiej. „Wzgórze nad jeziorem” to powieść, której akcja dzieje się 
w Chełmży w latach  1257–1260, kiedy to na ziemi chełmżyńskiej, szerząc dzieło mi-
łosierdzia, przebywa Błogosławiona Juta von Sangerhausen, a biskup Heidenryk tworzy 
miasto, które na kilkaset lat stanie się stolicą Diecezji Chełmińskiej i jednym z głównych 
ośrodków życia kulturalnego regionu. Książka ta przybliża średniowieczną historię miej-
scowości, które odegrały w dziejach ziemi chełmińskiej rolę znacząca i trwałą. Rzeczy-
wistość widziana jest w niej oczyma głównego bohatera -  wrażliwego i poszukującego 
sensu życia młodzieńca Adama, który przeżywając swoją splątaną historię, pisze kro-
nikę, opisującą zarówno jego życie osobiste, jak i rzeczywistość tamtych lat. Kazimierz 
Trybulski – autor książek historycznych („Ballada o rycerzu Krzyża”, „Za rzeką czasu”, 
„Wyspa Marii”), których akcja rozgrywa się w średniowieczu. Wstęp wolny

Muzeum czynne: wtorek-niedziela, godz. 10.00-16.00. Wstęp wolny

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

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

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

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00
Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
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 so-
boty 18 zł/os.  Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

T

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

Duża Scena

M. Chludziński, Ł. Czuj „Noc w Kosmosie”
7.11. (sobota), godz. 19.00
8.11. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

R. Harwood „Kwartet”
13-15.11. (piątek-niedziela), godz. 18.00
17.11. (wtorek), godz. 18.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł 

„Miny polskie”
26-27.11. (czwartek-piątek), godz. 19.00
28.11. (niedziela), godz. 19.00 – transmisja „Klasyka żywa”, godz. 19.25 - spektakl
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł, na spektakl 28.11. 250 gr w ramach finału Konkursu Klasyki 
Żywej.

Scena Na Zapleczu

Lukas Bärfuss „Witaj, Dora”
3-5.11. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł 

H. Levin „Dziwka z Ohio”
12-15.11. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

J. Jakubowski „Licheń story”
20-22.11. (piątek-niedziela), godz. 19.00
24.11. (wtorek), godz. 19.00 pożegnanie tytułu
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

I. Tasnádi „Cyber Cyrano”
29.11. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Imprezy:

Szumy w Kulisach
16.11. (poniedziałek), godz. 19.00 Czytam? Czy tu? Olga Tokarczuk „Księgi Jakubowe”
Pierwsze zdarzenie artystyczne organizowane wspólnie przez Teatr im. Wilama Horzycy i Książnicę 
Kopernikańską. Czytanie literatury, spotkanie z widzami i czytelnikami. Podczas inauguracyjnego 
spotkania wyruszymy w epicką podróż: przeczytamy fragmenty „Ksiąg Jakubowych” Olgi Tokarczuk, 
powieść docenioną „podwójną” literacką nagrodą Nike. Obszerne fragmenty książki, nazywanej  
„rewersem Trylogii”, zaprezentuje dwójka popularnych aktorów Teatru: Maria Kierzkowska i Jarosław 
Felczykowski. Wielka opowieść Tokarczuk o Historii, rozpościerająca się na różne narodowości, kraje 
i epoki, jest odpowiednim pretekstem, by zadać sobie pytanie: czy tam? czy tu? Bo chociaż akcja 
książki toczy się 250 lat temu, opowiada również o współczesnym świecie.
Wejściówki do odbioru od 9.11. (poniedziałek) w Biurze Obsługi Widzów w Teatrze Horzycy oraz w fi-
liach Książnicy Kopernikańskiej (Jęczmienna 23, Mickiewicza 61, Poznańska 52 oraz Łyskowskiego 
29/35).
Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
30.11. (poniedziałek), godz. 19.00 Reportaż
Na spotkaniu zajmiemy się Bliskim Wschodem. Dariusz Rosiak w swojej książce  „Ziarno i krew. Podróż 
śladami bliskowschodnich chrześcijan” zaprasza do przyjrzenia się życiu chrześcijan w krajach, które 
kiedyś były kolebką tej religii, zaś obecnie są zamieszkane w większości przez ludność wyznania islam-
skiego. Polski dziennikarz i reporter chciał spotkać się z mieszkańcami tych targanych wojną rejonów, 
po ludzku wysłuchać ich historii i odtworzyć świat, który jest im bliski. A który być może jest właśnie 
u swojego kresu. Książka ukaże się pod koniec listopada br.
Miejsce: Kawiarnia Wejściówka
Wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odbioru w Biurze Obsługi Widzów lub w kawiarni.

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

30. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora
20.11. (piątek)
•  godz. 18.00 otwarcie festiwalu, Krzysztof Gordon „Śmieszny staruszek” Tadeusz Różewicz 

- premiera 
•  godz. 20.00 Jacek Poniedziałek, Wraki 
21.11. (sobota)
•  godz. 16.00 Marta Andrzejczyk „Letnie małżeństwo - mezalians współczesny w oparciu o au-

tentyczną historię”, scenariusz Agnieszka Kochanowska
•  godz. 17.00 Mateusz Deskiewicz „Być jak Charlie Chaplin”, scenariusz Piotr Wyszomirski
•  godz. 18.30 Peter Cizmar „Makbet” (Słowacja)
•  godz. 20.00 Wiesław Komasa „Różewiczogranie” wg. Tadeusza Różewicza – prapremiera; 

promocja publikacji z serii Czarna książeczka z Hamletem katarzyny flader-rzeszowskiej  
„Wędrowanie... Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy”

22.11. (niedziela)
•  godz. 15.30 Marta Czaplewska, „Hm, hm”, na podstawie tekstów: A. A. Milnego, H. Ch. Ander-

sena, Juliana Tuwima, Michaela Endego i Stanisława Grochowiaka
•  godz. 16.15 Joanna Wawrzyńska „Rajcula warzy”, Alina Moś-Kerger
•  godz. 17.30 Aleksander Rubinowas, „Koba – Stalin” (Litwa)
•  godz. 19.00 Kamil Maćkowiak „Diva Show” 
•  godz. 21.30 Zakończenie festiwalu

A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
17.11. (wtorek), godz. 12.00
18.11. (środa), godz. 9.30 i 12.00
Bilety: 16 zł

M. Parfieniuk-Białowicz, E. Soboczyńska, M. Wójtowicz „Przytulaki” 
7.11. (sobota), godz. 12.00 
8.11. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
Bilety: sobota – 18 zł, niedziela – 16 zł

wg H.Ch. Andersena „Słowik”
24-25.11. (wtorek-środa), godz. 9.00
26.11. (czwartek), godz. 9.30
Bilety: 15 zł

„Kopciuszek”
27.11. (piątek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 16 zł

W. Gombrowicz „Ślub”
26.11. (wtorek), godz. 11.30
Bilety: 20 zł

J. Korczak „Król Maciuś Pierwszy”
12.11. (czwartek), godz. 9.30 i 12.00
15.11. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 16 zł, niedziela – 18 zł

„Legendy toruńskie”
19.11. (czwartek), godz. 9.30 i 12.00
Bilety: 16 zł

W. Szekspir „Makbet”
24-25.11. (wtorek-środa), godz. 11:30
Bilety: 20 zł

H. Ch. Andersen „Historia Calineczki”
10.11. (wtorek), godz. 11.30
13.11. (piątek), godz. 9.30 i 11.30
Bilety: 15 zł

C. Collodi „Pinokio”
4-6.11. (środa-piątek), godz. 9.30 i 12.00
7.11. (sobota), godz. 12.00
Bilety: 16 zł, niedziela – 18 zł

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

„Siostry Parry”
14-15.11. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety w cenie: 45 zł, 35 zł ulgowy

„Rosnę”
20.11. (piątek), godz. 9.00 i 11.00
21-22.11. (sobota-niedziela), godz. 11.00
Bilety: dziecko 14 zł, opiekun 20 zł, kolejny bilet dla opiekuna 15 zł

„Złoto i liście”
19.11. (czwartek), godz. 18.30  
Miejsce: Aula UMK
Bezpłatne wejściówki do nabycia w siedzibie Teatru Muzycznego oraz do wygrania w konkursach 
organizowanych przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

Jazz w Pałacu: Maciej Kądziela Quintet
21.11. (sobota), godz. 19.00
Najnowszy projekt zamieszkałego w Kopenhadze polskiego saksofonisty Macieja Kądzieli. Zespół 
został zawiązany w Barcelonie, gdzie muzycy spotkali się po raz pierwszy. Kwitnet to formacja 
międzynarodowa: poza polskimi artystami na scenie zobaczymy muzyków ze Szwecji w sekcji 
rytmicznej, a także latynoskiego trębacza Natanaela Ramosa Garcia, bywalca największych jazzo-
wych festiwali europejskich, jak m.in. North Sea Jazz Festival, Bumhius Jazz Festival czy Lantrean 
Venster. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

„Machiavelli”
25-26.11.(wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy; Studenckie Środy Teatralne – 50% zniżki od ceny biletu normalnego  
za okazaniem legitymacji studenckiej

„Bar pod zdechłym psem”
27.11. (piątek), godz. 19.00
29.11. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, grupowy 20 zł

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Gość Teatru: „Tuwim or not Tuwim”
15.11. (niedziela), godz. 17.00
Program muzyczno-kabaretowy złożony z tekstów i kompozycji polskich artystów pochodzenia ży-
dowskiego, tworzących przede wszystkim w okresie 20-lecia międzywojennego. To właśnie wtedy 
debiutowali m.in. Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Brzechwa, Marian Hemar, Andrzej Włast, 
Emanuel Schlechter, Henryk Wars, Jerzy Jurandot, Artur Gold, czy Konrad Tom, autorzy utworów, 
które stawały się szlagierami, wykonywanymi przez największe ówczesne gwiazdy: Hankę Ordo-
nównę, Zulę Pogorzelską, Jadwigę Smosarską, Mirę Zimińską, Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszę, 
Tadeusza Olszę, Aleksandra Żabczyńskiego, Adama Astona i wielu innych. Śpiewali je Ewa De-
marczyk, Hanna Skarżanka, Krystyna Janda, Bogdan Łazuka, Piotr Fronczewski. Wyjątkową ich 
interpretatorką była także polska pieśniarka żydowskiego pochodzenia Wiera Gran. Występują: 
Aleksandra Lis, Magdalena Żulińska, Marek Brand, Tomasz Kobiela, Jacek Majok, Florian Staniew-
ski. Scenariusz i reżyseria: Marek Brand

Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: groupon.pl, www.interticket.pl, 
kasa godzinę przed spektaklem. Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733-333-44



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

(wystawy w dziale Galerie)

Zaduszki Jazzowe, 2.11. (poniedziałek), godz. 19.00
L. A. Trio powstało w 1994, gra muzykę w klimacie tak bardzo charakterystycznym dla Zachodniego 
Wybrzeża USA. Liderem a zarazem duszą i natchnieniem tria jest Bogdan Hołownia: wybitny pianista, 
na kontrabasie towarzyszy mu Andrzej „Bruner” Gulczyński, perkusistą tria jest Józef Eliasz. Podczas 
koncertu muzycy wykonują polskie adaptacje piosenek 20-lecia międzywojennego oraz standardy 
muzyki amerykańskiej. Wstęp: 25 zł / w dniu koncertu 30 zł

Koncert zespołu Barowe Żywioły, 4.11. (środa), godz. 19.00
Spotkanie z muzyką szantową. Zespół w 2012 r. zdobył wyróżnienie na festiwalu muzyki szantowej 
Ster w Giżycku. W 2013 r. zdobył trzecie miejsce w konkursie CZAD. Wstęp: 5 zł

Wieczór rękodzieła – sztuka  szydełkowania 5.11. (czw.), godz. 18.30
Zapraszamy zarówno wielbicieli szydełkowania, jak i tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze 
kroki w tej sztuce. Warsztaty poprowadzi doświadczona artystka-amatorka. Wstęp wolny

Spotkania z X Muzą. Filmy animowane studentów Sztuk Pięknych UMK
20.11. (piątek), godz. 19.00
Pierwsza z cyklicznych prezentacji filmów animowanych, wykonanych na zajęciach prowadzonych 
przez Pracownię Grafiki Multimedialnej dla studentów kierunku Grafika na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Galeria na Podgórzu:

Wystawa raczej ulotna... czyli drugie życie liści, traw i kwiatów
do 13.11. Wystawa prezentuje najciekawsze prace powstałe podczas warsztatów plastycznych 
wykorzystujących zasuszone rośliny, które ożywają w nowych odsłonach.

Cmentarz żydowski w Warszawie, 19.11. (czwartek), godz. 18.00, do 3.12.
Wystawa fotograficzna Franciszka Kazimierskiego. Autor (ur. 1946 w Warszawie) zajmuje się fotogra-
fią od ponad 40 lat. Jest samoukiem i pasjonatem fotografii. Od października 1975 na stałe związany 
z Toruniem. Dyplom mistrzowski w zawodzie fotografa uzyskał pod koniec lat 80. Po przejściu na 
emeryturę nie roztaje się z fotografią. W galerii zobaczymy zestaw fotografii czarno-białych przedsta-
wiających znaną nekropolię, której obraz towarzyszył artyście już od czasów dzieciństwa.

Podróże małe i duże: Między wulkanem a oceanem
7.11. (sobota), godz. 11.00
Spotkanie z podróżniczką Renatą Lesner- Szwarc, która opowie o niezwykłym świecie Nusantary. Spo-
tkają się z nami również Indonezyjczycy: Aldila Fatawa i Vera Harludi, którzy opowiedzą o swoim kraju, 
a po spotkaniu poprowadzą warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 7, 21.11. (sobota), 11.00
Prowadząca: Gabriela Kutyba. Wstęp: 15 zł

Warsztaty flamenco
7.11. (sobota), godz. 11.00, 21.11. (sobota), godz. 11.00
Instruktorka Dorota Dzięcioł, od lat zakochana we flamenco, szkoliła się pod okiem Alicji Moreny, 
a także u tancerzy scen światowych. Wstęp: 35 zł

nie naJEŻajmy się...  10.11. (wtorek), godz. 17.00
Ruch i kreatywne poszukiwania sposobów na oswojenie jeża w sobie (i w świecie). Podczas warszta-
tów można będzie dokonać wyboru, czy skupić się bardziej na ruchowych poszukiwaniach, czy pla-
stycznych. Tytułowy jeż będzie motywem przewodnim, ale nie jedynym. Najciekawsze prace zostaną 
zaprezentowane na wystawie. Zapraszamy wszystkich od lat 5 do 100. Prowadząca: Joanna Łagan. 
Wstęp: 5 zł (dla uczestników zajęć Domu Muz wstęp wolny)

Inspiratornia – jesienne, rustykalne lampiony
16.11. (poniedziałek), godz. 17.30
Przygotujemy z ozdobnych słoików z wykorzystaniem koronek, kamyków i innych elementów lampio-
ny na tealighty. Zapisy: tel. 56 66-44-912. Wstęp 10 zł

Wokół sztuki – jesienne impresje na płótnie, 17.11. (wtorek) godz. 10.00
Dla dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty manualne, podczas których uczestnicy wykonają jesienne 
wzory na płótnie metodą moczonego batiku. Wstęp: 8 zł (dla grup zorganizowanych)

DOMY KULTURY
Pozwólmy mówić nieobecnym... 19.11. (czwartek), godz. 18.30
W czasie spotkania będą cytowani znani twórcy, spróbujemy też przywołać wspomnienia 
o naszych bliskich. Zachęcamy do przyniesienia fotografii tych osób, których pamięć chcemy 
przywołać. Prowadząca: Joanna Łagan oraz członkowie Teatru Amorficznego. Wstęp wolny

Poranek teatralny: Teatr Frajda - Turniej sportowy
21.11. (sobota), godz. 11.00
Dynamiczne przedstawienie lalkowe, które przekonuje młodego widza, że warto uprawiać 
sport, warto walczyć fair i że każdy znajdzie dziedzinę, w której jest naprawdę dobry. Po spek-
taklu dla dzieci warsztaty plastyczne. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 8 zł

Andrzejki z Muzami, 30.11. (poniedziałek), godz. 17.30
Spotkanie dla dzieci, podczas którego poznamy zwyczaje i obrzędy katarzynkowo-andrzejko-
we. Będziemy również lali wosk i dowiemy się, jak wyglądały te wieczory w dawnych czasach. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Marta Siwicka. Wstęp wolny

Lokomotywownia Toruń-Kluczyki, 21.11. (sobota), godz. 11.00
(opis w dziale Inni organizatorzy)

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

Jesienne lampiony, 16.11. (poniedziałek), godz. 15.30
Warsztaty tworzenia lampionów dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Wstęp wolny.

Zabawa Andrzejkowa (7-13 lat), 26.11. (czwartek), godz. 16.00
W programie wróżby andrzejkowe, gry, konkursy i zabawa taneczna. Wstęp wolny.

Dla grup zorganizowanych:
ul. Okólna:  Decoupage – warsztaty dla szkół, 4-5.11. (środa-czwartek)
Na warsztatach wykonamy podkładki pod kubki w technice decoupage. Kontakt tel. 56 654-
84-56. Wstęp 3 zł.
ul. Podmurna:   Świat linorytu, do 22.11.
Warsztaty kreatywne wokół wystawy: Z cyklu Pięć pracowni Zakładu Grafiki, Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu – Pracownia Litografii. 2h, wstęp: 10 zł. Zapisy: dommuz@wp.pl  
lub tel. 56 621-05-81

Istnieje możliwość zapisania się na zajęcia stałe:
Dom Muz, ul. Podmurna 1/3: międzypokoleniowa grupa teatralna (kontakt: 56 621 05 81)
Dom Muz, ul. Poznańska 52: teatr amorficzny (studenci), tańce tradycyjne, folk fitness,  
flamenco, warsztaty modelarskie (kontakt:  56 664 49 12)
Dom Muz, ul. Okólna 169: grupa teatralna (7-13), grupowa nauka gry na gitarze, biżuteria 
i sztuka użytkowa (kontakt: 56 654 84 56)

XXI Toruński Festiwal Książki:
•  23.11. (poniedziałek), godz. 18.00 Domy słów – warsztaty interdyscyplinarne, ul. Podmurna
Będziemy tworzyć przestrzenne instalacje – makiety domów, których ściany uczestnicy za-
pełnią wybranymi przez siebie słowami układającymi się w myślową całość. Będzie to zatem 
okazja zarówno do eksperymentu artystycznego, jak i wspólnej refleksji nad słowem i jego 
obecnością w przestrzeni. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy
•  25.11. (środa), godz. 18.00 Zakładki i tagi, ul. Okólna
Na warsztatach uczestnicy poznają zarówno podstawy jak i bardziej zaawansowane elemen-
ty techniki zdobniczej, jaką jest scrapbooking. Następnie własnoręcznie wykonają zakładki  
do książek oraz małe tagi. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy
•  26.11. (czwartek), godz. 17.30 Przygoda z książką zapachową, świecącą, przestrzenną...,  

ul. Poznańska. Warsztaty literacko-plastyczne dla osób od 5 do100 lat. Zaprezentowane zo-
staną różne sposoby konstruowania i wydawania książek na wybranych przykładach z prze-
szłości i współczesności. Na uczestników czeka niespodzianka. Wstęp wolny.

Wersja dla grup zorganizowanych (szkolnych), godz.11.00-13.00. Zapisy : tel. 56 66-44-912
•  29.11. (niedziela), godz. 15.00 Spotkanie z dr. Januszem Czarneckim, ul. Podmurna
Spotkanie z pisarzem i lekarzem, doktorem Januszem Czarneckim, autorem książek: „Chło-
piec z pociągu” (2013), „Pudełeczko z serwetką” (2014) i najnowszej „Zamieńmy się żonami” 
(2016), wydanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Wstęp wolny

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

Finał konkursu plastyczno-poetyckiego „Inspirowane poezją“
5.11. (czwartek), godz. 11.00, do 16.11.
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników XI edycji Konkursu plastyczno-poetyckiego.

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

Wahadło Foucaulta, O obrotach, Rzeka, Idee, wystawa dla dzieci przeŻYCIE, Pracownia kreatywna 
„przeBUDOWA”

Wystawy czasowe:

Gdzie wzrok nie sięga, Druk 3D – szkoła przyszłości, Więcej 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

Dla przedszkolaków: 
wtorki: „Wesołe miasteczko prof. Młynka”, „Czarodziejska szafa gra!”, „Odkrywamy planetę”; 
piątki: „Zmyślaki”

Dla szkół podstawowych:
 wtorki: „Latający wiercipięta”. czwartki: „Szafa zapachów”

Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:
środy: „Grunt to nauka!”. piątki: „Magia liczb”
Zajęcia w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00 (wtorek-czwartek) oraz w godz. 11.00-12.00 (piątek)

Warsztaty rodzinne: soboty, godz. 11.00 i 14.00
•  14.11. Wszystko gra Muzyczne zajęcia dla dużych i małych. Uczestnicy zostaną zapoznani z pod-

stawowymi pojęciami z zakresu akustyki poprzez tworzenie prostych instrumentów muzycznych.
•  21.11. Jesień w kolorowym lesie Czy zastanawialiście się dlaczego liście stają się żółte lub czer-

wone? Czy w czerwonych liściach jest jeszcze chlorofil? Jak odróżnić trujące grzyby od jadalnych? 
Czy dziki naprawdę lubią żołędzie?

•  28.11. Wyprawa na Marsa Ten interdyscyplinarny warsztat łączący takie nauki jak astronomia, 
biologia, geologia i geografia. Podczas zajęć dokonamy porównania naszej rodzimej planety 
z oddalonym o miliony kilometrów Marsem.

Pracownia fizyczna
•  dla klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum - wtorki i środy, godz. 9.00
•  dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - czwartki i piątki
Pracownia biologiczna
•  dla klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum - czwartki i piątki, godz. 9.00
dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - wtorki i środy

Imprezy:
Drugie urodziny Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 7-8.11.(sobota-niedziela)
4 tury zwiedzania w godz. 11.00-13.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00, 17.00-19.00. Bilet na turę 
zwiedzania wystaw CNMW w cenie 5 zł
„Wieloryb-Błękitek” w centrum nauki, czyli o edukacji ekologicznej w skali makro. Specjalnie ani-
mowany wieloryb, który wprowadzi w świat życia oceanicznego, opowie o ekologii.
 „Organy BUM BUM” – prezentacja eksponatu nowej wystawy muzycznej CNMW, która będzie do-
stępna od stycznia 2016 r. 
Fotobudka
Pokazy laserowe na elewacji – w sobotę 7.11. , godz. 16.30, 17.30, 18.30, 19.30. Wstęp wolny
2. specjalny wieczór tylko dla kobiet „JaKobieta”
19.11. (czwartek), godz. 18.00-21.00
Głównym tematem wydarzenia będzie zdrowie. Młyn Wiedzy i Pollena Ewa przygotowali specjal-
ne zajęcia i spotkania, dzięki którym panie będą mogły zgłębić wiedzę z zakresu kosmetologii, 
sposobów wytwarzania kosmetyków, poznają również wpływ ich składników na organizm. Oprócz 
warsztatów odbędą się spotkania z dermatologiem, ziołoznawcą, chirurgiem, dietetykiem i trene-
rem personalnym. Bilety: 20 zł

WMŁYN WIEDZY
Nowa Scena Muzyczna
7.11. (sobota), godz. 18.00 Koncert „Wspomnień Czar”
Zaprasza Leszek Miliński. Najpiekniejsze utwory z repertuaru  Anny German, Edyty Gep-
pert, Violetty Villas wykona  Agata Maciołek oraz Leszek Miliński (akompaniament). 

20.11. (piątek), godz. 18.00 Koncert „Pieśni mojej drogi”
Toruński bard Jacek Beszczyński zabierze nas w świat pieśni Bułata Okudżawy. 
Wejściówki: 10.00 zł

IX Przegląd Piosenki Jesiennej, 19.11. (czw.), godz. 10.00-13.00
MDK oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza na przesłuchania konkursowe i finał 
z rozdaniem nagród  IX Przeglądu Piosenki Jesiennej skierowanego do dzieci i młodzieży 
pasjonującej się śpiewem i muzyką.

Wystawa „Warsztaty Artystyczne - Górzno 2015”
21.11. (sobota), godz. 12.00 Prace można oglądać 17-30.11.
Uroczyste otwarcie wystawy plastycznej połączone z pokazem teatralnym i mulimedial-
nym. Dzieła powstały podczas odbywających się od 20 lat spotkań plenerowych dla dzieci 
i młodzieży w Górznie. Młodych artystów wspierali: Anna Bochenek (sesje plastyczne), 
Dorota Nowak (spotkania teatralne), Jakub Wawrzak (warsztaty filmowe) i Agata Polny  
(zajęcia z animacji poklatkowej). 

Miejski Turniej Gier Strategicznych i Planszowych 
21.11. (sobota), godz. 8.00-18.00
Fantastyczna zabawa dla każdego, bez względu na wiek. Wstęp wolny.

Andrzejki z Klubem 8 Wspaniałych, 27.11. (piątek), godz. 16.00
Magiczne popołudnie przepełnione wróżbami, tańcami i zabawami.

MDK zdobywa sceny CKK Jordanki 
28.11-29.11. (sobota-niedziela), cały dzień
Przy okazji zwiedzania nowego obiektu mieszkańcom Torunia zaprezentują się zespoły 
artystyczne z MDK. Zapraszamy na pokazy wokalne, taneczne i muzyczne. Koncertujemy 
przez cały weekend. Szczegóły na stronie CKK Jordanki. 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7, tel. 56 622-39-50
www.domharcerza.torun.pl

II Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia 
w Szachach Szybkich na rok 2016, 7.11. (sobota)
Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach 2015/16
8, 22.11. (niedziele)
Świąteczna akcja „Wrzuć pluszaka dla dzieciaka”
Listopad - grudzień
Zbieramy (niekoniecznie nowe - ale w dobrym stanie) maskotki, zabawki, gry edukacyjne, 
książki artykuły szkolne, słodycze itp. Zebrane rzeczy przekazane zostaną w formie świą-
tecznych upominków dzieciom z toruńskiej Starówki, podczas organizowanego dla nich 
Spotkania Wigilijnego w OPP „Dom Harcerza”

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

Zakończenie projektu Ja to mam szczęście! 
15.11.(niedziela), godz. 11.00 Miejsce: Teatr Baj Pomorski. Wstęp wolny

Wykład z cyklu Sztuka fotografii, 18.11. (środa), godz. 17.30 
Wstęp wolny

Warsztaty:
•  7-8.11. ABC instruktora teatru
Zajęcia prowadzi Inka Dowlasz, cena 150 zł, informacje dot. zgłoszeń na stronie www
•  13-15.11. Teatr – Muzyka – Ruch
Zajęcia prowadzą: Magdalena Jasińska, Erwin Regosz, Krystian Wieczyński i Marta  
Zawadzka, cena 80 zł, informacje dot. zgłoszeń na stronie www
•  20-22.11. Organizacja imprez dla małej i dużej grupy
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena 80 zł, termin zgłoszeń: 6.11.
21.11. Co poza Facebookiem? Budowa systemu mediów społecznościowych



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

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

Jakby Kabaret: Czar prysł, 7.11. (sobota), godz. 20.00
Postanowiliśmy publicznie odpowiedzieć na pytania: czym jest magia? Jak szybko można znik-
nąć? Czy każdy suwenir oczaruje kobietę? Jak bardzo ulotny jest urok osobisty? Czy kobieta z wą-
sem może być czarująca? Bilety: 10 zł, 15 zł w dniu prezentacji

Happysad, 8.11. (niedziela), godz. 19.00
Happysad powraca z nowa płytą. W poderwaniu do tańca będą pomagać zaprzyjaźnione zespoły 
Muzyka Końca Lata, Maki i Chłopaki oraz Bezsensu. Bilety: 45 zł, 55 zł w dniu koncertu

Spektakl Grupy Improwizacyjnej „Teraz”, 9.11. (pon.), godz. 20.00
Najnowszy, autorski format, zatytuowany „wlesie”. Bilety: 8 zł studenci, 10 zł – pozostałe osoby

Paraliż Band, 13.11. (piątek), godz. 19.00
Promocja najnowszego wydawnictwa „Na brzegu rzeki”. Paraliż Band to toruński zespół reggae, 
który powstał w 1996 roku. Bilety: 15 zł 

Enej i Poparzeni Kawą, 14.11. (sobota), godz. 20.00
Enej to zespół rockowo-folkowy, założony w 2002 r. Mieszanka różnorodna kulturowo, co ma 
swe źródło w pochodzeniu członków zespołu. W 2011 wygrali program Must Be The Music - Tylko 
Muzyka. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Fismoll, 15.11. (niedziela), godz. 20.00
Drugi album Fismolla to niezwykle intensywne emocjonalnie muzyczne dzieło wysokiej próby. 
Pełne odcieni i kontrastów, w którym splatają się ze sobą finezja i surowość, przestrzeń i dynami-
ka, spokój i energia. Bilety: 30 zł, 35 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 16.11. (poniedziałek), godz. 20.00
Slam poprowadzi Darek Ozimkiewicz. Wstęp wolny

Stand-Up – Gaweł Feliga i Bartek Walos, 18.11. (środa), godz. 20.00
Dwóch stand-up’erów, którzy brali czynny udział w powstawianiu tego gatunku w Polsce. 
Bilety: 10 zł  zapisani na wydarzenia na fb, 15 zł  pozostałe osoby

Wieczór Podróżnika: spotkanie z himalaistą Leszkiem Cichym - 
„Everest”, 19.11. (czwartek), godz. 20.00
Spotkanie z pierwszym człowiekiem, który stanął na najwyższym szczycie świata zimą. Nasz gość 
wspina się od 1969, dużo w sezonach zimowych w Tatrach i Alpach. Spotkanie będzie miało 
charakter rozmowy połączonej z prezentacją materiałów Leszka Cichego, a poprzedzone będzie 
projekcją filmu „Everest” w Kinie Niebieski Kocyk. Wstęp wolny

26. Toruń Blues Meeting
•  20.11. (piątek), godz. 19.00
Lamar Chase International Band (USA, Nl, ID, D), The Hightones (S), Paweł Szymański, Cotton 
Wing, Cree, Blues Bazar – jam session
•  21.11. (sobota), godz. 19.00 
Dżem, Tortilla, Outsider Blues, Big Joe Bone (GB), Beňa & Radványi (SK), Blues Bazar - jam session
Bilety: 50 zł piątek/sobota, 60 zł w dniu koncertu, karnety: 80 zł, 100 zł w dniu koncertu

 Jazz Club: Mazzmelancolie - Jerzy Mazzoll & Micromelancolié
25.11. (środa), godz. 20.00 
Jerzy Mazzoll należy do grona muzyków, którzy nie boją się poszukiwań, nowych projektów. Pol-
ski klarnecista nie trzyma się żadnej wybranej wcześniej stylistyki czy formy. Nie zna podziałów 
między gatunkami. Połączył siły z Micromelancoliami czyli jednoosobowym projektem muzycz-
nym Roberta Skrzyńskiego powstałym w 2002 roku. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

Babu Król, 26.11. (czwartek), godz. 20.00
Wspólny projekt znanych postaci polskiej sceny alternatywnej – Bajzla i Budynia. Bilety: 25 zł, 
30 zł w dniu koncertu

Gypsyfingers, 27.11. (piątek), godz. 20.00 
Koncert wschodzącej brytyjskiej gwiazdy. Victoria Coghlan i Luke Oldfield, syn legendy - Mike’a 
Oldfielda. Luke Oldfield jest nie tylko utalentowanym gitarzystą, multiinstrumentalistą i kompo-
zytorem, ale również znakomitym producentem muzycznym. Victoria Coghlan ma wykształcenie 
muzyczne, gra na fortepianie i gitarze, a także pisze większość tekstów GypsyFingers. 
Bilety: 30 zł, 35 zł w dniu koncertu

Maleo Reggae Rockers, 28.11. (sobota), godz. 20.00
Zespół reggae założony przez Dariusza Malejonka w 1997 roku. Najnowszy album to „Rzeka Dzie-
ciństwa”, na której możemy usłyszeć ich autorskie adaptacje największych polskich muzyków m.in 
Grechuty, Niemena, Krajewskiego. Bilety: 30 zł, 35 zł \w dniu koncertu

Światowy Dzień Walki Z AIDS: Koncert Acid Drinkers
29.11. (niedziela), godz. 19.00
Koncert charytatywny. Acid Drinkers na swoim koncie ma 16 płyt, które znacząco wpłynęły na pol-
ską scenę muzyczną. Bilety: 45 zł, 55 zł w dniu koncertu

Artclub: spotkanie z Lilianą Piskorską – Projekt „Podróż”
30.11. (poniedziałek), godz. 20.00
Liliana Piskorska w swoich działaniach przejawia ciągłe zainteresowanie subwersywnym perfor-
mance, cielesnością (samej siebie i nie tylko), afirmatywną zwierzęcością oraz wytwarzaniem alter-
natywy wobec heteronormy. Obecnie związana poprzez studia doktoranckie z Zakładem Rysunku 
na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych. Wstęp wolny

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Opera Lwowska, 6.11. (piątek), godz. 20.00 Bilety: 80-120 zł

Spektakl „Dwie połówki pomarańczy”, 13.11. (piątek), godz. 19.00
Bilety 80 zł

Wszystko przez judasza, 14.11. (sobota), godz. 18.00
Komedia romantyczna w znakomitej obsadzie. Organizator: Biuro Działań Artystycznych. 
Bilety: 60 zł do nabycia: sklep Pamiątki Ratusz, kupbilecik.pl, zbiorowe i inf. tel. 603-233-363.

Kabaret Hrabi i Kabaret Jurki: „Aktorem w płot”
15.11. (niedziela), godz. 18.00 Bilety 60 zł

Spektakl „Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał”
20.11. (piątek), godz. 19.00 Bilety: 50-80 zł

Kabaret Młodych Panów: 10/10, czyli urodziny!
21.11. (sobota), godz. 20.00 Bilety: 55-75 zł

Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej: „Operetki czar”
22.11. (niedziela), godz. 16.00 Bilety 70 zł

Ewa Farna akustycznie, 27.11. (piątek), godz. 18.00 Bilety: 29-69 zł

IRA akustycznie, 28.11. (sobota), godz. 20.00 Bilety: 60 zł

Queen Symfonicznie, 29.11. (niedziela), godz. 19.00
Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu Queen z symfonicznymi aranżacjami 
w wykonaniu orkiestry Alla Vienna i 20-osobowego chóru Vivid Singers. To dwugodzinny spektakl 
podzielony na dwie części, z najwspanialszymi kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także 
występ solisty - śpiewającego aktora - wcielającego się w rolę Freddiego Mercury’ego.
Bilety: 99 zł dostępne w sieciach Ticketpro, Empik, Media Markt, Saturn.

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

Besides, 5.11. (czwartek) Bilety: 20/25 zł

SOUL Behind vol. 5, 8.11. (niedziela), godz. 20.00
Piąta edycja Zaduszek jazzowo-SOULowych.  Asia Czajkowska-Zoń w towarzystwie zaprzyjaźnio-
nych muzyków po raz kolejny zabierze nas w podróż sentymentalną do krainy piosenek, których 
twórcy i wykonawcy na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Nie zabraknie melodii, które znamy 
z wykonań Etty James, BB Kinga, Jamesa Browna, Raya Charlesa, Marvina Gaye’a, Michaela Jack-
sona czy Whitney Houston. I oczywiście jak zwykle głęboki ukłon w stronę mistrzów polskiej pio-
senki. 

Kapela Ze Wsi Warszawa, 19.11. (czwartek), godz. 19.00
Bilety: 30/35/40 zł

Pled Zepchlim, 26.11. (czwartek) Bilety: 30/35/40 zł

Pan Maleńczuk, 30.11. (czwartek) Bilety: 99 zł

Tau /// Remedium Live Band Tour, 3.12. (czwartek) Bilety: 25/30 zł

Smolik / Kev Fox, 10.12. (czwartek) Bilety: 40/45/50 zł

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters 
•  4.11. (środa), godz. 19.15 Stasia Budzisz-Cysewska  - Kaukaz   Północny babskim okiem  
•  18.11. (środa), godz. 19.00 Jagoda Piotrowska   - Kolumbia – kraina kawą płynąca

U

KLUBY
Filmowe Podróże

Wieczór Romantyczny 
6, 13, 20, 27.11. (piątek), godz. 18.00 

Stare Kino 
8, 29.11. (niedziela), godz. 12.00 

Kino Familijne 
8, 29.11. (niedziela), godz. 14.00 

Kino dla Dorosłych (15+)
•  14, 21, 28.11. (sobota), godz. 18.00 
Wstęp wolny

Z biznesem mi do twarzy: Ewa Machowska-Górna
25.11. (środa), godz. 18.00 (szczegóły w dziale Inni organizatorzy)

KLUB NRD, ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub

Xxanaxx + Min T, 5.11. (czwartek)
Bilety w barze: 30 zł / 40 zł w dniu koncertu

Łowcy w NRD!, 6.11. (piątek)
Radikal Guru + Ruff Puff + SieBujajTuSoundsystem, 7.11. (sobota)
Wstęp: 10 zł

LXMP, 8.11. (niedziela) Wstęp: 15 zł

Post Mortem Vol 2: Spirit / Spoiwo / Tsima / Backbone / Maze, 
10.11. (wtorek) Wstęp: 20 zł

Koncert zespołu Pokusa, 12.11. (czwartek)
Zeus, 13.11. (piątek)
Stroboskop I Urodziny, 14.11. (sobota)
Syny, 15.11. (niedziela) Wstęp: 15 zł

Koncert Flapjack, 19.11. (czwartek)
We Love Beats: Voitek Noir, Lux Familiar, 20.11. (piątek)
TheCompressJah #13, 21.11. (sobota)
Galeria Mama: Jesień, Siksa, Utrata Skład, 26.11. (czwartek)
Girls Power + Kniferz Crew, 28.11. (sobota)
The Dumplings, 29.11. (niedziela) Bilety: 30/40

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

HRPP Festival 2015 
9.11. (poniedziałek), godz. 19.00 Sean Webster Band (UK), Lord Bishop Rocks (USA), John 
Clifton Band (USA), Moriah Woods Trio (USA)
Wystawya fotograficzna poświęcona fotografii koncertowej („Toruńskie tryptyk fotografii kon-
certowej” - zdjęcia Agaty Jankowskiej). Warsztaty harmonijkowe - John Clifton i Michał Kielak
10.11. (wtorek) MGM (Pl) – premiera płyty, Sagittarius Blues Group (Pl) – nagranie materiału 
na płytę, The Record Company (USA), Cheap Tobacco (Pl)
Marek Wiernik - spotkanie autorskie, pokaz jego filmów o Hendrixie i Rolling Stones
Wstęp wolny

Sarah Smith Duo, 16.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Support Tobiasz Staniszewski

Absurd oraz Reggaeside, 23.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert promujący płytę zespołu Absurd „Radiowe piosenki”. Wstęp wolny

 New „K” Project, 30.11. (poniedziałek), godz. 19.00
K. Majchrzak - Warren Benbow - Waldek Knade - Karol Korniluk oraz duet Eddie Angel & Mar 
Todani. Wstęp wolny

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

Obecność, do 12.11.
Wystawa Łódzkiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF. Wystawa towarzyszyła te-
gorocznemu Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi.

Fotograficzne Pogaduchy, 5.11. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem poprowa-
dzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru jest jesień. Wstęp wolny

Potańcówka z tańcami tradycyjnymi, 7, 28.11. (sobota), godz. 20.00
Wstęp wolny. Od godz. 19.00 instruktaż taneczny – wstęp 10 zł

Wejście Do Gry, 10.11. (wtorek), godz. 19.30 
Korzystając z wiedzy specjalistów z Grajfera, toruńskiego sklepu dla fanów gier, zaprezentujemy i ob-
jaśnimy zasady paru wybranych gier logicznych, układanek towarzyskich. Wstęp wolny.

Wstyd, 12.11. (czwartek), godz. 18.00 
Wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa Moniki Redzisz i Olgi Świąteckiej

TiR czyli Teatr i Rodzina, 14.11. (sobota), godz. 19.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. Zgło-
szenie dziecka do udziału w bezpłatnych zajęciach jest możliwe po zakupieniu biletu na spektakl 
„Dziwka z Ohio”, grany 14.11. o godz. 19.00

WiR czyli warsztatowe zaWiRowania rodzinne, 22.11. (niedz.), godz. 16.00
Z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia będziemy wraz z dziećmi od lat 3 do 33 „wykańczać” 
misie. Każdy uczestnik zabawy dostanie przygotowanego misia, któremu będzie można dorysować, 
domalować lub dorobić jeszcze w inny sposób wszystko, czego mu będzie brakować. Rezerwacja: 
512-221-900 lub w kawiarni. Wstęp 15 zł - cena zawiera misia

Premiera książki Dariusza Rosiaka, 30.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera książki „Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan”. Zapraszamy na czy-
tanie w wykonaniu aktorów Teatru Horzycy z cyklu „Szumy w kulisach. Reportaż” oraz do wspólnej 
dyskusji. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kawiarni lub Biurze Obsługi Widzów od 23.11.

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

Film: Ziggy Dust, 2.11. (poniedziałek)
Koncert: Night Mistress, ThermiT, 6.11. (piątek)
Samhain! - impreza celtycka, 7.11. (sobota)
Stand-up Toruń i goście, 8.11. (niedziela)
Koncert: Tabu, 14.11. (sobota)
Koncert: The Analogs, Ga-ga Zielone Żabki, 20.11. (piątek)
RE/MIXX after party w/ Kuba Sojka, 21.11. (sobota)
Koncert: Wolf Spider, KISSI, 26.11. (czwartek)
Koncert: Clock Machine, MA, 27.11. (piątek)
Black Celebration - zlot fanow Depeche Mode, 28.11. (sobota)

TUTU JAZZ & WHISKEY CLUB
ul. Rabiańska 17, tel. 56 676-84-99, www.tutujazzclub.pl

Rafał Gorzycki Trio, 5.11. (czwartek), godz. 20.00
Rafał Gorzycki jest zaliczany obecnie do najważniejszych, najbardziej twórczych muzyków jazzowych, 
kompozytorów i perkusistów w Polsce oraz Europie. Jest twórcą i współzałożycielem zespołów Sing 
Sing Penelope, Ecstasy Project, Dziki Jazz, A-kineton, Maestro Trytony. Marek Malinowski - absolwent 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na wydziale Jazzu. Wojciech Woźniak - kompozytor i współzało-
życiel zespołu Variété..

Silberman New Trio, 26.11. (czwartek), godz. 20.00
Mateusz Gawęda – fortepian, Kuba Mielcarek – kontrabas, Łukasz Stworzewicz – perkusja. Jazzowa 
improwizacja, odrobina klasyki i niezwykły kolaż dźwięków. „Muzykę Silberman można określić jako 
schizofreniczne skupienie dwóch najistotniejszych dla mnie elementów: serca i bezlitosnej matema-
tyki” - Łukasz Stworzewicz
Wstęp na wszystkie koncerty wolny
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Spectre, premiera: 6.11.
akcja, sensacyjny, USA, Wielka Brytania 2015, reżyseria: Sam Mendes
Tajemnicza wiadomość na temat przeszłości Bonda skieruje go na trop złowrogiej organizacji WID-
MO. Agent 007 odkrywa przerażającą prawdę o najpotężniejszej instytucji przestępczej świata.

Rabusie Fistaszków, premiera: 6.11.
animacja, familijny USA  2015, reżyseria: Ross Venokur
1 genialna wiewiórka, 10 gangsterów z przypadku i 1000 kilogramów orzeszków. Wiewiór ledwo 
co wyszedł z zoologicznego ogrodu poprawczego, a już pakuje się w kolejną aferę. Chciwa korpora-
cja wywiozła z lasu wszystkie żołędzie, aby przerobić je na… krem do pięt. Wiewiór skrzykuję ekipę 
włamywaczy, aby zorganizować skok stulecia i ocalić zwierzęta przed głodem.

Steve Jobs, premiera: 13.11.
biograficzny, USA 2015, reż. Danny Boyle
Film biograficzny, który zabierze nas w miejsca, w których tworzyły się podwaliny dzisiejszej elek-
troniki i technologii nowej generacji. Twórcy filmu zapowiadają, że poznamy również intymny por-
tret geniusza, ojca rewolucji technologicznej.

Listy do M 2, premiera: 13.11.
Komedia romantyczna, Polska 2015, reżyseria: Maciej Dejczer
Kontynuacja przeboju z 2011 roku. Opowiada o bohaterach, którzy w jeden wyjątkowy dzień 
w roku odkryją siłę miłości, nadziei i przebaczenia.

Sawa. Mały wielki bohater, premiera: 13.11.
animacja,  Rosja 2015, reżyseria: Genndy Tartakovsky
Sawa to 10-letni chłopiec, który aby obronić swoją rodzinną wioskę musi stawić czoło złowrogim 
magicznym istotom. Wspierany przez białą wilczycę Angi, przezabawnego stworka o imieniu Pa-
fik oraz niezwykle czarującą Nanty, córkę miejscowego szamana, Sawa wyrusza w pełną przygód 
i niebezpieczeństw podróż przez magiczną krainę.

Igrzyska Śmierci: Kosogłos część 2, premiera: 20.11.
akcja, Si-Fi, USA 2015, reżyseria: Francis Lawrence
Ostatnia część ekranizacji bestsellerowej trylogii autorstwa amerykańskiej pisarki Suzanne Col-
lins. Katniss Everdeen i nieobliczalny Peeta Mellark muszą stawić czoła bezlitosnemu Kapitolowi. 
Wraz z buntownikami próbują wygrać wojnę domową.

Makbet, premiera: 27.11.
dramat,  Francja, Wielka Brytania 2015, reżyseria: Justin Kurzel
Ponadczasowa opowieść o żądzy władzy, zdradzie, pasji i szaleństwie. Krwawa gra o tron w śre-
dniowiecznej Szkocji. Wiedźmy przepowiadają, wracającemu z wojennej wyprawy lordowi Makbe-
towi, świetlaną przyszłość. Budzące się w nim ambicje i żądzę władzy podsyca Lady Makbet. Pro-
rocze słowa czarownic spełnią się, ale jego droga na tron spłynie krwią, a korona na jego skroniach 
okupiona zostanie szaleństwem.

Most szpiegów, premiera: 27.11.
dramat, thriller, USA 2015, reżyseria: Steven Spielberg
Thriller szpiegowski, którego akcja rozgrywa się w okresie Zimnej wojny lat 50. XX wieku. Amery-
kański prawnik zostaje wysłany przez CIA do Związku Radzieckiego, by pomóc w uwolnieniu prze-
trzymywanego tam pilota wojskowego.

Dobry Dinozaur, premiera: 27.11.
animacja, familiny, komedia, USA 2015, reżyseria: Peter Sohn
Co by było, gdyby asteroida, której potężne uderzenie miliony lat temu doprowadziło do zagłady 
dinozaurów, jednak nie uderzyła w Ziemię? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w najnowszej 
animacji Disney/Pijar „Dobry Dinozaur: opowiadającej historię małego dinozaura, który wpada 
w wielkie tarapaty.

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

Premiery
11 minut, reż. Jerzy Skolimowski, Irlandia/ Polska2015
Przekrój mieszkańców wielkiego miasta, których życie i pasje przeplatają się ze sobą. Nieoczeki-
wany łańcuch zdarzeń przypieczętuje losy wielu z nich w ciągu zaledwie jedenastu minut.

KINA
Czerwony pająk, reż. Marcin Koszałka, Polska 2015
Historia PRL-owskiego seryjnego mordercy polującego na ofiary w latach 60. XX wieku.
Makbet reż. Justin Kurzel, Francja/ Wlk Brytania 2015 (opis wyżej)

Kinodanie
3.11. (wtorek) Intruz, reż. Magnus van Horn, Francja/Polska/Szwecja 
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia, która rozgrywa się na szwedzkiej prowin-
cji. 17-letni John pod wpływem ekstremalnych emocji dopuszcza się zbrodni. Po odbyciu kary 
wraca w rodzinne strony i podejmuje próbę rozpoczęcia nowego życia. Szybko jednak zostaje 
skonfrontowany z przeszłością, o której chciałby zapomnieć.
10.11. (wtorek) Młodość, reż. Paolo Sorrentino, Francja/ Szwajcaria/ Wlk Brytania/ Włochy
Michael Caine jako słynny kompozytor, spędzający wraz z rodziną wakacje w luksusowym 
hotelu w Alpach. Przed laty postanowił, że nigdy więcej nic nie skomponuje oraz przestanie 
dyrygować. Niespodziewana wizyta wysłannika brytyjskiej Królowej, którego początkowo nie 
chce przyjąć ani wysłuchać, zmusi go do konfrontacji z najbliższymi oraz z własnym życiem.
17.11. (wtorek) Love, reż. Gaspar Noe, Belgia/Francja
Pod wpływem telefonu od matki byłej dziewczyny Murphy wspomina płomienny romans z Elec-
trą, pełen obietnic, ekscesów i pomyłek.
24.11. (wtorek) Performer, reż. Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda, Polska 2015
Dynamiczna, pełna punkowej energii opowieść o artyście, który szuka dla siebie miejsca we 
współczesnym świecie. Bohaterem filmu jest Oskar Dawicki znany między innymi z performen-
su „Baloniarz”, w trakcie którego powiesił się na sznurze pod sufitem galerii.

Kino Dla Seniora: 11 minut, reż. Jerzy Skolimowski, Irlandia/ Polska2015

W Starym Kinie: 6.11. (piątek) Pancernik Potiomkin, reż. Sergei Eisenstein, ZSRR 1925
Radziecki film niemy nakręcony w 1925 roku przez Siergieja Eisensteina. Film oparty jest na 
autentycznym zdarzeniu, jakim było powstanie załogi rosyjskiego czarnomorskiego pancernika 
Potiomkin przeciw carskiemu dowództwu w czasie rewolucji w   1905 roku. 

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

Pieśń słonia, reż. Charles Binamé, Kanada 2015, 3.11. (wtorek), godz. 19.00 
Michael zabił swoją matkę, śpiewaczkę operową. Został zamknięty w szpitalu psychiatrycz-
nym. W niejasnych okolicznościach znika doktor Lawrence, który prowadził jego terapię.
O dziewczynie, która wraca sama do domu, reż. Ana Lily Amirpour, USA 2015
9.11. (poniedziałek), godz. 19.00 
Hipnotyczne love story opowiada o dwóch pokrewnych duszach - samotnej, nieśmiałej wampi-
rzycy i przystojnym śmiertelniku. Czarno-białe zdjęcia zręcznie nawiązują do mrocznej atmos-
fery kina noir i postmodernistycznej estetyki Lyncha.
Karbala, reż. Krzysztof Łukaszewicz, Polska 2015, 10.11. (wtorek), godz. 19.00 
Środek wojny w Zatoce Perskiej. 3 kwietnia 2004 roku do irackiego miasta Karbala przybywają 
pielgrzymi celebrujący święto Aszura. Miejscowy ratusz zostaje zaatakowany przez Al-Kaidę 
i sadrystów. Wściekłe ataki odpiera garstka polskich i bułgarskich żołnierzy, którzy mają zapa-
sy jedzenia oraz broni jedynie na 24 godziny walk.
Intruz, reż. Magnus von Horn, Polska, Szwecja, Francja 2015
16.11. (poniedziałek), godz. 19.00  (opis wyżej)
Płomień, reż. Syllas Tzoumerkas, Grecja/Holandia/Niemcy 2015, 17.11. (wtorek), godz. 19.00 
Maria pochodzi z typowej kochającej się greckiej rodziny. Chce zostać prawniczką, ale poznaje 
przystojnego marynarza Yannisa, w którym zakochuje się bez pamięci. Namiętny związek przy-
słania im cały świat, a jego owocem jest trójka dzieci. Rodzinne szczęście z czasem okazuje 
się przykrą ułudą.
Pokaz Specjalny: Everest 3D, reż. Baltasar Kormákur, Islandia/ USA/ Wielka Brytania 2015
19.11. (poniedziałek), godz. 19.00 
Spektakularny thriller akcji oparty na jednej z najtragiczniejszych w historii wypraw na Mount 
Everest z maja 1996 roku. 
„Demon”, reż. Marcin Wrona, Polska 2015, 23.11. (poniedziałek), godz. 19.00 
Ostatni film tragicznie zmarłego reżysera Marcina Wrony. Gatunek można określić jako pogra-
nicze horroru i komedii z polsko-żydowską historią w tle. 
Marsjanin, reż. Ridley Scott, USA 2015 24.11. (wtorek), godz. 19.00 
Najnowszy film science-fiction mistrza gatunku, będący ekranizacją bestsellerowej powieści 
Andy’ego Weira. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i opisuje losy astronauty 
Marka Watneya, który należy do sześcioosobowej załogi marsjańskiej misji Ares 3. 
Obce niebo, reż. Dariusz Gajewski, Polska 2015, 30.11. (poniedziałek), godz. 19.00 
Para polskich emigrantów - Basia i Marek - mieszkają na północy Szwecji, szukając w tym kraju 
dobrobytu i spokoju. Zaczynają się od siebie oddalać, wplątując się we wzajemne kłamstwa 
i tajemnice. Jedynym elementem spajającym ich świat jest ukochana córka Ula. Niestety kolejne 
nieporozumienia, różnice kulturowe, a tak naprawdę jedno niewinne kłamstwo uruchamiają 
lawinę podejrzeń, w wyniku czego szwedzka opieka społeczna potajemnie odbiera im córkę, 
oddając ją rodzicom zastępczym. 
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Spotkanie z Arturem Orzechem, 4.11. (środa), godz. 18.00
Artur Orzech - dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, konferansjer, tłumacz, 
wielbiciel kultury perskiej (ukończył iranistykę na Uniwersytecie Warszawskim). Opowie o książce 
„Wiza do Iranu”. „Iran widziany oczami Artura Orzecha jest krajem niezwykle barwnym, a jedno-
cześnie nie tak zamkniętym, jak może się wydawać. Nie da się go znaleźć w folderach popularnych 
biur podróży, a przecież urzekają tam kolory i smaki, zachwycają głęboko zakorzenione tradycje. 
Autor opowiada o kobietach, które choć skrępowane zasadami obyczajowymi, potrafią umiejęt-
nie pokazać swoje piękno. Zaprasza do kuchni, która uwodzi prostotą a zarazem wykwintnością. 
Oprowadza po miejscach, gdzie wciąż można zobaczyć ślady potęgi prastarego świata.” - Paweł 
Królikowski. Wstęp wolny

Filia nr 2, ul. Kościuszki 41/47
Prace dzieci z Tajlandii, do 30.11.
Bogactwo kolorów, drobiazgowość w narracji, a przede wszystkich znakomity warsztat plastyczny 
to główne atuty kolekcji prac dzieci z Tajlandii. W prezentowanym zestawie dominuje malarstwo, 
zaś wiodącą tematyką jest życie codzienne. Nie brakuje ujęć oddających piękno tajlandzkiej przy-
rody. Wiek autorów wystawianych prac, od 4 do 18 lat, daje ogólny pogląd na temat etapów roz-
woju plastycznego. Prace pochodzą ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka 
w Toruniu. 

Kiermasz książek, 16-20.11.
W sprzedaży 3 tys. książek w cenie od 1 do 10 zł: literatura dla dzieci i młodzieży, m.in. książki 
A. Szklarskiego, L. M. Mantgomery, lektury, baśnie, powieści; kryminał i sensacja - R. Ludlum, 
F. Forsyth, T. Polakowa, kryminały z jamnikiem, srebrna seria Wydawnictwa Amber; literatura 
obyczajowa - M. Kalicińska, J. Krentz, J. Irving, I. Stone, B. T. Bradford i wielu innych poczytnych 
autorów. Będzie można uzupełnić domową biblioteczkę o ciekawe pozycje encyklopedyczne i po-
pularnonaukowe. Nie zabraknie poradników - jak zdrowo się odżywiać, jak miło spędzić czas i jak 
przeprowadzić rozmaite prace domowe. Perełką będą książki I. Gumowskiej -  jej rady są aktualne 
do dziś. Pasjonatów historii sztuki na pewno skuszą tytuły, które dzisiaj trudno zdobyć w anty-
kwariatach, księgarniach i w internetowych serwisach aukcyjnych. Kiermasz czynny w godzinach 
otwarcia biblioteki.

Filia nr 12, ul. Fałata 35
Kiermasz książek, 2-6.11.
Biblioteka wystawi na sprzedaż 1300 książek. Przeważająca większość z nich to polska litera-
tura piękna oraz beletrystyka zagraniczna. Poza tym będzie dużo tytułów popularnonaukowych 
i pozycji specjalistycznych, np. Wielki atlas owadów oraz Historia państwa i prawa. Nie zabraknie 
poradników (w tym również kulinarnych), encyklopedii i leksykonów. Na koneserów czekać będą 
sagi i romanse.
Ceny od złotówki (za harlequiny i sagi zapłacimy tylko 50 groszy). Wyprzedaż czynna w godzinach 
otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 12.00 do 18.00, w środę od 11.00 
do 15.00, w piątek od 8.30 do 16.00.

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10
Spotkania z literaturą, 16.11. (poniedziałek), godz. 16.30
Dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 16 listopada będziemy podziwiać korale Pani Jesieni; 17 grudnia 
w bibliotece zagoszczą zaczarowane święta; 28 stycznia sprawdzimy, co jedzą smoki i czy jest 
to aby na pewno zdrowa żywność; 25 lutego weźmiemy udział w zimowych zabawach; 31 marca 
przywitamy wiosnę; 28 kwietnia zobaczymy, co słychać u smoka Pompona; 19 maja spotkamy się 
z wesołym Mikołajkiem; a 30 czerwca przygotujemy się do wyjazdu na wakacje. Ponadto w pro-
gramie każdego spotkania: gry, zabawy i zajęcia plastyczne. Do udziału zapraszamy dzieci wraz 
z pełnoletnimi opiekunami. Więcej informacji i zapisy w bibliotece lub telefonicznie: 56 648-70-79

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

B

BIBLIOTEKI
Dyskusyjny Klub Książki, 9.11. (poniedziałek), godz. 10.00 
Dyskusja nad książką „On wrócił” Timura Vermesa. Prowadzenie Magdalena Gogulska-Dębska

Nie sztuką jest błysnąć, 23.11. (poniedziałek), godz. 10.00 
Wspomnienie o Mieczysławie Foggu – Małgorzata Gulakowska

W kręgach performensu - opowieść o sztuce nowoczesnej 
30.11. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prowadzący: Mateusz Kozieradzki, Dawid Lewandowski, Patricia Correa, Marian Stępak 

Teatr wyobraźni, do 13.11. 
Wystawa prezentująca dorobek zespołu teatralnego Bez Kurtyny ze Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy im. ks. Prof. Józefa Tischnera wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Zespół 
Bez Kurtyny działa od dziesięciu lat. Jest laureatem wielu konkursów i przeglądów teatralnych 
(w Grudziądzu, Krakowie, Bydgoszczy i Tczewie). Zespół tworzą dorosłe osoby niepełnosprawne 
intelektualnie, a spektakle dotykają problemów dorosłości, wyborów życiowych i ich konsekwen-
cji, relacji międzyludzkich, akceptacji i odrzucenia.

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

Świat wyobraźni Justyny i Szymona, do 10.11.
Prace rodzeństwa Justyny i Szymona Wolińskich, uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. 
Henryka Sienkiewicza w Książkach. Malowane kredkami, pastelami, flamastrami pokazują świat 
bajek i przyrody widziany oczami autorów. Szymon jest uczniem niepełnosprawnym, a rysowanie 
jest jego wielką pasją, której poświęca każdą wolną chwilę. Bohaterami prac są przede wszyst-
kim zwierzęta występujące w bajkach. Jego obrazki są zabawne, wesołe i kolorowe. Szymon 
przeważnie kontury postaci wykonuje czarnym pisakiem, a potem koloruje je olejnymi lub suchy-
mi pastelami. Justyna, również utalentowana plastycznie siostra Szymona, prezentuje rysunki, 
w których dominują motywy przyrody, kwiatów i zwierząt. Prace wykonuje farbami akrylowymi 
na płótnach i suchymi pastelami na kartkach. Justyna i Szymon Wolińscy są laureatami wielu 
konkursów plastycznych.

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

Atlas historyczny miast polskich, do 27.11.
Wystawa zorganizowana z okazji „Międzynarodowego Roku Mapy” ogłoszonego podczas  
27 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Rio de Janeiro (Brazylia, 23-28.08.2015).  
Prezentuje reprodukcje map spośród 18 atlasów miast wydanych dotychczas w naszym kraju. 
Są to zarówno najważniejsze dla każdego miasta plany katastralne z okresu przedindustrialnego 
w skali 1:2500, plany rozwoju przestrzennego, historyczne mapy okolic miast, jak i reprodukcje 
najbardziej interesujących źródeł kartograficznych oraz widoków (wedut). 
Seria Atlas historyczny miast polskich wydawana jest z inicjatywy i pod patronatem Międzyna-
rodowej Komisji Historii Miast. Atlasy są wydawane w formie odrębnych zeszytów poświęconych 
poszczególnym miastom. Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie bazy źró-
dłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzeni miast.

UMK świętuje, do 30.11.
Wystawa organizowana w ramach obchodów 70-lecia UMK. Ekspozycję tworzy zespół dokumen-
tów ulotnych: fotografii, filmów, plakatów, pamiątek. Stanowią one głównie zbiory własne UMK 
oraz Archiwum Państwowego w Toruniu. Autorami fotografii zaprezentowanych na wystawie są 
znani toruńscy fotograficy dokumentaliści m.in. A. Czarnecki, A. Dauksza-Wisniewska, B. Hor-
baczewski, Cz. Jarmusz. Pokaz filmowej składanki obejmuje produkcje: E. Renka, Amatorskiego 
Klubu Filmowego „Pętla”, Polskiej Kroniki Filmowej, TV Toruń, TV UMK. Celem wystawy jest stwo-
rzenie opowieści, której głównym bohaterem są emocje jakie towarzyszyły 70. letniej tradycji 
świętowania na UMK. Wystawa ma przybliżyć młodemu pokoleniu atmosferę z minionych lat, 
dojrzałemu zaś przywołać czar ulotnych chwil i być może u niektórych wywołać uśmiech. Fabuła 
opowieści ujęta jest w sześć rozdziałów: Patrona Docenianie, Rocznic Pamiętanie, Gości Przyj-
mowanie, Balów Rautów Wydawanie, Żaków Świętowanie, Czaru Chwil Wspominanie. Prowadzi 
ona widza po zatrzymanych w kadrach fotografów i operatorów kamer emocjach, przeżyciach, 
myślach, nastrojach, wyrażonych gestami, mimiką, spojrzeniem. Narracja konstruowana jest  
obrazami, a dramaturgię opowiadania tworzą komentarze i dialogi.

Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 roku
13.11. (piątek), godz. 11.00
Ekspozycja prezentuje straty ziemiaństwa polskiego poniesione na Kresach Wschodnich w wyni-
ku II wojny światowej oraz działalności Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego po 1944 r. 
Na planszach przedstawiono zarówno dane zbiorcze, jak i losy wybranych rodzin ziemiańskich, 
w tym m. in. rodzin członków Związku Szlachty Polskiej. 
Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytecka 
w Toruniu Wernisaż będzie połączony z sesją naukową.



Koncert poświęcony będzie Markowi Wakarecemu, tragicznie zmarłemu wieloletniemu dy-
rektorowi Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Program: Antonio Vivaldi,  Sonata G-dur RV71, 
Sonata F-dur RV70, Koncert a-moll op.3 nr 8; Tomaso Albinoni, Adagio g-moll; Jan Sebastian 
Bach, Aria ze  Suity orkiestrowej D-dur nr 3 (BWV 1068); Henryk Mikołaj Górecki, Trzy utwory 
w dawnym stylu. Wystąpią: Krzysztof Jakowicz  - skrzypce, Jakub Jakowicz  - skrzypce, Orkiestra 
Smyczkowa dla Marka., Prowadzenie: Magdalena  Cynk, Justyna Sawicka. 
Miejsce: Dwór Artusa, wstęp wolny 

STOWARZYSZENIE „MEGAFON” 

Słuchalnia – muzyczne znaki czasu
Międzynarodowy festiwal młodej muzyki nowej prezentuje twórczość kompozytorów z roczni-
ków 70. i 80., ze szczególnym akcentem na zjawiska spektaklu i elektroniki.
•  6.11. (piątek), godz. 19.00 Karin Hellqvist (Szwecja) - skrzypce, live electronics, Joakim 

Sandgren – live electronics
Znakomita szwedzka skrzypaczka zaprezentuje utwory kompozytorów przede wszystkim skan-
dynawskich z bogatego repertuaru własnych zamówień. Usłyszymy nie tylko skrzypce, lecz 
także bogatą i różnorodną elektronikę, którą realizować będzie sama skrzypaczka, w niektó-
rych zaś utworach towarzyszący jej kompozytor, Joakim Sandgren.
•  7-8.11. (sobota-niedziela) Bółt wokół SEPR 
Prezentacja projektów wydawnictwa Bółt Records wokół Studia Eksperymentalnego Polskiego 
Radia:
•  7.11. (sobota), godz. 16.00 Michał Mendyk, Daniel Muzyczuk - Polak melduje z kosmosu, 

czyli skąd się biorą nowe dźwięki
Kuratorzy opowiedzą o realizowanych w SEPR przez kompozytorów i inżynierów dźwięku zle-
ceniach dla radia, filmu i telewizji, dźwiękowych ilustracjach do powstających w latach 50.-80. 
XX w. filmów i audycji związanych z podbojem kosmosu i tematyką science fiction. Przybliżą 
też związki działalności Studa Eksperymentalnego z pop-kulturą i innymi dyscyplinami sztuki.
•  8.11. (niedziela), godz. 12.00 Michał Mendyk, Michał Libera - PRES Scores, czyli jak kompo-

nować z nowych dźwięków 
Z prezentacji dowiemy się, w jaki sposób powstawała muzyka w Studiu Eksperymentalnym Pol-
skiego Radia, jak była zapisywana w partyturach oraz jak wyglądała realizacja utworów pisanych 
na taśmę przez takich twórców jak Krzysztof Penderecki, Eugeniusz Rudnik, Arne Nordheim
•  22.11. (niedziela), godz. 16.30 Jan Topolski „Erozja i cienie dźwięków - Grisey i czas”
Wykład Jana Topolskiego (1982) – muzykolog, studiował również filozofię na UW, krytyk muzycz-
ny i filmowy. Współzałożyciel i w latach 2004-11 redaktor naczelny „Glissanda” – jedynego pol-
skiego magazynu poświęconego muzyce współczesnej. Od 2010 roku konsultant Mariusza Tre-
lińskiego, dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Muzyka Gerarda Griseya.
•  22.11. (niedziela), godz. 18.00 Grisey i Zych
Kameralny recital, na którym Michał Górczyński, wybitny specjalista od wykonawstwa muzyki 
nowej na klarnet, zagra niezwykle atrakcyjne brzmieniowo utwory Gerarda Griseya na klarnet 
basowy i klarnet kontrabasowy.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”

TORUŃSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA 
HISTORYKÓW SZTUKI

Zabytki toruńskie młodszego pokolenia – toruński modernizm. 
Architektura miasta 1920-1989, 28.11. (sobota), godz. 10.00-17.00
W ramach cyklicznych spotkań chcemy mówić na temat zabytków toruńskich z XIX i XX wieku. 
Druga sesja poświęcona jest modernizmowi i socmodernizmowi. Będziemy rozmawiać o archi-
tekturze i przestrzeni Torunia lat międzywojennych, a także o dokonaniach z lat 1945-1989. 
Przywołani zostaną znani, zasłużeni dla Torunia twórcy. Zaprezentujemy też nowe ustalenia 
dotyczące znanych i mniej znanych realizacji międzywojennych oraz powojennych, związków 
architektury toruńskiej z warszawską. Torunian związanych z Rubinkowem zainteresuje anali-
za urbanistyczna i architektoniczna tego osiedla, a każdego torunianina – prezentacja zdjęć 
uwieczniających toruński modernizm. Impresje przygotowane przez członków Stowarzyszenia 
Toruńskie Spacery Fotograficzne, mają programowo towarzyszyć naszym rozmowom. 
Na uczestników sesji czekają niespodzianki – pocztówki z międzywojennego Torunia (w pre-
zencie) oraz najnowsze publikacje Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki. W programie ekspozycja „Modernizm toruński. Architektura międzywojennego miasta” 
(6-27.11.). Organizatorzy: Sesja – Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przy 
współpracy WBP Książnicy Kopernikańskiej oraz Biblioteki Diecezjalnej, wystawa – Toruński 
Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Archiwum Państwowe w Toruniu.
Miejsce: Biblioteka Diecezjalna, pl. Ks. Frelichowskiego 1

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

KOORDYNATOR: URZĄD MIASTA TORUNIA
www.torun.pl

21. Toruński Festiwal Książki
23.11. (poniedziałek) 
•  godz. 18.00 Domy Słów – warsztaty interdyscyplinarne. Dom Muz, ul. Podmurna
•  godz. 19.00 Stefan Chwin – spotkanie autorskie z laureatem Nagrody Miast Partnerskich Torunia 

i Getyngi im. S.B. Lindego w roku 2015. Marcin Wołk – prowadzenie. Dwór Artusa 
24.11. (wtorek) 
•  godz. 18.00 Jakobe Mansztajn – spotkanie autorskie połączone z promocją książki „Studium 

przypadku” Szymon Szwarc – prowadzenie. CSW
•  godz. 19.00 Anna Janko – spotkanie autorskie, Karina Obara – prowadzenie. Dwór Artusa
25.11. (środa) 
•  godz. 17.00 Blask tysięcy barw – spotkanie z Katarzyną Paczuską. Ratusz Staromiejski
•  godz. 18.00 Zakładki i Tagi – warsztaty. Zapisy: 56 654-84-56, Dom Muz, ul. Okólna
•  godz. 19.00 Wojciech Burszta – spotkanie autorskie. Mariusz Czubaj – prowadzenie. Dwór Artusa
26.11. (czwartek)
•  godz. 17.30-19.00 Przygoda z książką zapachową, świecącą, przestrzenną – warsztaty literacko-

-plastyczne dla osób od 5 do 100 lat. Dom Muz, ul. Poznańska 52
•  godz. 18.00 Marcin Jaranowski – spotkanie z autorem książki „Rekonstrukcja zła”. Joanna Cie-

ślak – prowadzenie. CSW
•  godz. 19.00 Hanna Kowalewska – spotkanie. Magdalena Kujawa – prowadzenie. Dwór Artusa
27.11. (piątek)
•  godz. 17.00 Aleksandra Łojek – spotkanie z autorką książki „Belfast. 99 ścian pokoju”. Muzeum 

Etnograficzne
•  godz. 19.00 Max Klezmer Band - koncert towarzyszący zakończeniu Ogólnopolskiego Konkursu 

„O liść konwalii” im Zbigniewa Herberta. Dwór Artusa. Bilety: 30 zł ulgowe i 35 zł normalne
•  Ex digitalis. Salon 2015 - wernisaż wystawy ekslibrisów. CSW
28.11. (sobota) 
•  godz. 12.00 Andrzej Maleszka – spotkanie autorskie połączone z promocją książki „Magiczne 

drzewo. Świat ogromnych”. CSW
•  Ilustracje – Inspiracje- wystawa ilustracji z książek dla dzieci. Dom Legend Toruńskich
•  godz. 13.00 Warsztaty dla dzieci inspirowane książkami A. Maleszki „Magiczne drzewo”. CSW
•  godz. 17.00 Piotr Głuchowski – spotkanie z reporterem. CSW
•  godz. 18.00 Janusz Andrzejczak – spotkanie, Leszek Długosz – gość specjalny, Ratusz Staromiejski
29.11. (niedziela)
•  godz. 14.00 Otwarta Księga – Czytaj Toruń! – miejska gra fabularna Start: ul. Łazienna 6 
•  godz. 15.00 Janusz Czarnecki - spotkanie autorskie. Krzysztof Dorosz – prowadzenie. Dom Muz, 

ul. Podmurna 1/3 

TOWARZYSTWO  MIŁOŚNIKÓW TORUNIA
MUZEUM OKRĘGOWE

Chopin w Toruniu, 26.11. (czwartek), godz. 11.00-14.00
Sesja popularnonaukowa poświęcona pobytowi kompozytora w Toruniu w 1825 roku. 
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

V Festiwal Cichej Muzyki: Elektrycznie!, 15.11. (niedziela), godz. 17.00
Olszewski – Bach – Trio, czyli Piotr Olszewski (gitara), Jacek Pelc (perkusja) i Mirosław Wiśniewski 
(bas) na podstawie muzyki Jana Sebastiana stworzyli album „Olszewski – Bach - Trio”. Brzmienie 
współczesne, lecz nie awangardowe, melancholia, kontemplacja, ale i motywy walca, funky lub 
reggae – oto sposoby odczytania muzyki Bacha zaproponowane przez muzyków. Słowo: Jakub Bu-
rzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

XIV Koncert Towarzyski: Marek Wakarecy In Memoriam
4.11. (środa),  godz. 19.00

IINNI ORGANIZATORZY
Potańcówki
•  7.11. (sobota), godz. 20.30 Top (A.D.2015) Potańcówka
W programie: tańce polskie, szwedzkie, francuskie, portugalskie, tradycyjne tańce w parach, kole 
i korowodzie z różnych zakątków Europy, nośna ilość muzyki mocnej i żywej. 
•  28.11. (sobota), godz. 21.00 Potańc Lovember
Wieczór z tańcami tradycyjnymi z Polski, Szwecji, Francji i Portugalii. Przytulne mazurki, tkliwe 
kujawiaki oraz pełne wdzięku slängpolski, tańce w kole i korowodzie.
Przed potańcówką (godz. 19.00) godzinny instruktaż taneczny dla niewtajemniczonych oraz 
wszystkich zainteresowanych (wstęp na instruktaż 10 zł). Wstęp na potańcówkę wolny
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Warsztaty tańców tradycyjnych w parach
•  7.11. (sobota), godz. 11.00 schottis, mazurka, mazurek
Schottis i mazurka przebojem wdarły się również na XIX-wieczne parkiety całej Europy i dziś zna-
my warianty z Polski, Francji czy Skandynawii. 
•  28.11. (sobota), godz. 11.00 polska i powolniak
Tańczona w Szwecji polska oraz kurpiowski powolniak mają najprawdopodobniej wspólne korze-
nie, a znane dzisiaj sposoby wirowania w tych tańcach są uderzająco podobne. Inny natomiast 
jest ich wyraz muzyczny. Warsztaty skierowane przede wszystkim do początkujących tancerzy.
Koszt uczestnictwa: 40 zł/os. Zapisy: nobrotow@gmail.com. Miejsce: szczegóły po zapisach

JOANNA CIEŚLAK-OSPALSKA
www.positivemind.pl/z-biznesem-mi-do-twarzy

Z biznesem mi do twarzy: Ewa Machowska-Górna
28.10. (środa), godz. 18.00
12 spotkań, których bohaterkami – mentorkami są kobiety odnoszące sukces w biznesie – zarów-
no te, które prowadzą własną firmę, jak i te, które obejmują wysokie stanowiska w firmach innych 
osób. Ewa Machowska-Górna: od 11 lat dyrektorka Centrum Handlowego Atrium Copernicus. 
W 2011 r. otrzymała nagrodę od Polskiego Stowarzyszenia Najemców Handlowych za najlepiej 
zarządzaną placówkę. Prezes Klubu Sportowego Laguna 24, zastępca przewodniczącego Rady 
Sportu w Gminie Miasta Torunia, członek Zarządu Polskiego Związku Płetwonurkowania. Podczas 
spotkania opowie o drodze swojej kariery, o blaskach i cieniach pracy na stanowisku decyzyjnym 
oraz o tym, jak sport wpłynął na jej życie zawodowe. Prowadzenie: Joanna Cieślak – Ospalska
Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28, wstęp wolny

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE
ul. Kopernika 20, tel. 56 621-07-08
www. alliance-francaise.pl/torun

Beaujolais Nouveau 2015, Święto młodego wina
20.11. (piątek), godz. 19.30
W programie koncert piosenki francuskiej, prezentacja o winiarniach Prowansji, rozstrzygnięcie 
konkursu kulinarnego (nagroda – kurs języka francuskiego), degustacja młodego wina – beau-
jolais. Wejściówki: 20 zł

MIĘDZYZAKŁADOWY NADWIŚLAŃSKI 
ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW

Lokomotywownia Toruń-Kluczyki, 21.11. (sobota), godz. 11.00
Otwarcie Izby Pamięci kolejnictwa i lokomotywowni Toruń-Kluczyki, połączone z programem Bez-
pieczny Przejazd. W programie: przejazd specjalnym pociągiem relacji Toruń Główny-Toruń Klu-
czyki, otwarcie Izby Pamięci, zwiedzanie zakładu i lokomotywowni, pokaz smarowania parowozu, 
występ zespołu Podgórski Walczyk, warsztaty artystyczne dla dzieci, ognisko.

FUNDACJA SIECHCE

Mała Fiesta Toruńska
Zapraszamy całe rodziny na 2 dni pełne doświadczeń z obszaru: wolnej edukacji, zdrowego ży-
wienia, edukacji przyrodniczej, tworzenia demokratycznych społeczności, rozwoju osobistego.  
20.11. (piątek), godz. 17.00 Kulturhauz, ul.Poniatowskiego 5/2
Otwarty panel o wolnej edukacji i demokratycznych społecznościach prowadzony przez Przemy-
sława Różańskiego - pedagoga, psychoterapeutę Gestalt, pracownika specjalistycznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej MOP z Warszawy i członka kadry jednej z pierwszych szkół de-
mokratycznych w Polsce.

21.11. (sobota) Barbarka
•  godz. 10.00 poranny koncert mis i gongów w wykonaniu Roberta Mąteskiego 
•  godz. 11.00 Warsztat integracyjny Sztuka Kontaktu Przemek Różański 
•  godz. 11.00-13.00 Wyprawa Małych Traperów „Piórka kupki i skorupki” z Bartkiem Guentzel 
•  godz. 13.00 Warsztat kulinarny zakończony miejmy nadzieję obiadem, Filip Malinowski
•  godz. 16.00 Warsztat komunikacji cyrkularnej „Wolny Krąg” Przemek i Monika Różańscy 
•  godz. 16.00 -19.00 Wyprawa Małych Traperów: „Warsztaty ogniowe” z Bartkiem Guentzel
•  godz. 19.30 Fiestowanie - muzykowanie i tańcowanie przy muzyce żywej i/lub elektronicznej 
Koszty i szczegółowe informacje: Przemek Różański, tel. 609-412-607, Monika Różańska, tel. 
603-863-672, Filip Malinowski, tel.  509-936-216.

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

Nalewki lecznicze na różne kuracje, 12.11. (czwartek), godz. 16.00
Tradycyjne i sprawdzone receptury oraz degustacja własnych produktów. Nagrody dla nalewek 
o najlepszych właściwościach. Wstęp po zgłoszeniu telefonicznym.

Zabawa Andrzejkowa, 26.11. (czwartek), godz. 16.00
Dowcipy, kawały, wróżby, piosenki biesiadne, tańce. Poczęstunek we własnym zakresie. Wstęp 
po zgłoszeniu telefonicznym.

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

Dom Legend Toruńskich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli 
przenieść się w świat magicznych opowieści o mieście i jego historii. 
Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. Mak-
symalna wielkość grupy to 50 osób. 
Bilety: Dzieci i młodzież ucząca się 8,50 zł, osoby dorosłe: 9,50 zł, młodzież niepełnosprawna 
5,50 zł, dorośli niepełnosprawni 8,50 zł. 

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

Jak Toruń w ręce polskie przeszedł, czyli szpiedzy Jagiełły kontra 
krzyżaccy bracia, 11.11. (środa), godz. 17.00
Widowisko historyczne. Spektakl przeniesie widza do średniowiecznego Torunia, ukazując wyda-
rzenia, jakie rozegrały się m.in. na zamku krzyżackim, na przełomie jesieni i zimy 1410 r. Zamek 
toruński stanie się areną zmagań dwu wywiadów krzyżackiego i polskiego. Rycerze Jagiełły, oraz 
krzyżaccy bracia stoczą ze sobą cichą wojnę o dominację. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w na-
strój średniowiecza za pomocą aranżacji bazującej na świetle pochodni, kaganków, świec, itp.
Pomysł i scenariusz: Piotr Pietrucki. Wstęp wolny. 

Wystawa: I Kujawsko-Pomorskie Podróże Historyczne, do 10.12.
Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Torunia oraz powiatu toruńskiego. Jego 
tematyka związana jest z historią średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. i obejmuje m.in. 
zabytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postacie historyczne. Wstęp w cenie 
biletu na zamek

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

Andrzejki w Forcie IV, 28.11. (sobota), godz. 20.00 Bilety: 65 zł

Gęsina na św. Marcina, 11.11. (środa), godz. 15.00 
Potrawy z gęsiny, muzyka ludowa na żywo. Bilety: 80 zł 
Rezerwacje pod nr tel. 56 655-82-36 lub mailem biuro@fort.torun.pl  

Salonik Artystyczny
•  15.11. (niedziela), godz. 17.00 Koncert Jazzowe Zaduszki Joanny Czajkowskiej
Koncert zaduszkowy w wykonaniu Asi Czajkowskiej-Zoń i Igora Nowickiego to wyjątkowe spotka-
nie z jazzem, soulem, bluesem i piosenką poetycką. 
•  22.11. (niedziela), godz. 17.00 Pod dachami Paryża 
Koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Katarzyny Majchrzak z degustacją wina Beaujolais 
Nouveau



2.11.(poniedziałek)
  godz. 19.00  Zaduszki Jazzowe,  Dom Muz, ul. Podmurna
   Kiermasz książek, do 6.11.,  Filia nr 12 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Fałata 35
   Film: Ziggy Dust,  Klub Dwa Światy

3.11. (wtorek)
  godz. 18.00  Seryjni Poeci,  CSW
  godz. 18.30  Wystawa: Śnić na Jawie/Daydreaming Sławomira Jasienieckiego i Studia 
Tworzywo, do 28.11.,  Dwór Artusa

4.11. (środa)
  godz. 13.00  Dzień na plus: Rozmowy o kinie, seans, wykład godz. 14.30,  CSW
  godz. 18.00  Spotkanie z Arturem Orzechem,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Koncert zespołu Barowe Żywioły,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Marek Wakarecy In Memoriam,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Wystawa malarstwa Włodzimierza Iwanka, do 3.12.,  Od Nowa
  godz. 19.15  Hanza Globtrotters,  Hanza Cafe

5.11. (czwartek)
  godz. 11.00  Finał konkursu „Inspirowane poezją“, do 16.11., MDK
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 18.00  Oblicza fotografii, do 31.12.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Japoński miszmasz,  CSW
  godz. 18.30  Wieczór rękodzieła – sztuka  szydełkowania,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Forte Artus Festival: Kayah – 20 lat płyty Kamień,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Rafał Gorzycki Trio,  Tutu Jazz & Whiskey Club 
   Besides,  Lizard King Toruń
   XXANAXX + MIN T,  Klub NRD

6.11. (piątek)
  godz. 18.00  Monika Mausolf – Dendra; Ewa Doroszenko, Jacek Doroszenko - The same 
horizon repeated at every moment of the walk, do 29.11.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Słuchalnia – muzyczne znaki czasu, także 7-8.11.,  CSW
  godz. 20.00  Opera Lwowska,  Aula UMK
   Łowcy,  Klub NRD
   Koncert: Night Mistress, ThermiT,  Klub Dwa Światy

7.11. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Podróże małe i duże,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00-19.00  Drugie urodziny CN Młyn Wiedzy, do 8.11.,  Młyn Wiedzy
  godz. 16.00 i 17.00  Czas dla nas: Pan listopad gra na basie,  Dwór Artusa 
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Koncert „Wspomnień Czar”,  MDK
  godz. 20.00  Jakby Kabaret: Czar prysł,  Od Nowa
  godz. 20.30  Top (A.D.2015) Potańcówka,  Wejściówka
   Radikal Guru + Ruff Puff + SieBujajTuSoundsystem,  Klub NRD
   Samhain! - impreza celtycka,  Klub Dwa Światy
   II Otwarty Turniej Szachowy w Szachach Szybkich na rok 2016,  Dom Harcerza

8.11. (niedziela)
  godz. 18.00  Forte Artus Festival: Spotkanie z Olgą Tokarczuk,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Happysad,  Od Nowa

  godz. 20.00  SOUL Behind vol. 5,  Lizard King Toruń
   LXMP,  Klub NRD
   Stand-up Toruń i goście,  Klub Dwa Światy
   Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach 2015/16, także 22.11., 
 Dom Harcerza

9.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  HRPP Festival 2015, także 10.11.,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej „Teraz”,  Od Nowa

10.11. (wtorek)
  godz. 12.00  Habitat, do 29.11.,  Galeria Forum
  godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
  godz. 17.00  nie naJEŻajmy się...,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.30  Wejście Do Gry,  Wejściówka
   Post Mortem Vol 2,  Klub NRD

11.11. (środa)
  godz. 15.00  Gęsina na św. Marcina,  Fort IV
  godz. 17.00  Jak Toruń w ręce polskie przeszedł, czyli szpiedzy Jagiełły 
kontra krzyżaccy bracia,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Grażyna Brodzińska i Orkiestra Kame-
ralna,  Dwór Artusa

12.11. (czwartek)
  godz. 16.00  Nalewki lecznicze na różne kuracje,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Wstyd,  Wejściówka
   Koncert zespołu Pokusa,  Klub NRD

13.11. (piątek)
  godz. 11.00  Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 
roku,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 12.00  Pejzaż polski – cztery pory roku, do 26.11.,  Muzeum Etno-
graficzne

  godz. 17.00  Utagawa Kuniyoshi i jego uczniowie. Wizerunki wojowników 
w drzeworycie japońskim, do 28.02.2016,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 19.00  Koncert polski,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Paraliż Band,  Od Nowa
  godz. 19.00  Spektakl „Dwie połówki pomarańczy”,  Aula UMK
   Zeus,  Klub NRD

14.11. (sobota)
  godz. 18.00  Forte Artus Festival: Spotkanie z Aleksandrem Dobą,  Dwór 
Artusa
  godz. 18.00  Wszystko przez judasza,  Aula UMK
  godz. 20.00  Enej i Poparzeni Kawą,  Od Nowa
   Stroboskop I Urodziny,  Klub NRD
   Koncert: Tabu,  Klub Dwa Światy

15.11. (niedziela)
  godz. 11.00  Zakończenie projektu Ja to mam szczęście!,  Baj Pomorski
  godz. 17.00  V Festiwal Cichej Muzyki: Elektrycznie!,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Jazzowe Zaduszki J. Czajkowskiej,  Fort IV 
  godz. 17.00  Tuwim or not Tuwim,  Hotel Bulwar
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  godz. 18.00  Kabaret Hrabi i Kabaret Jurki: „Aktorem w płot”,  Aula UMK
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Rykarda Parasol – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Fismoll,  Od Nowa
   Syny,  Klub NRD

16.11. (poniedziałek)
  godz. 16.30  Spotkania z literaturą,  Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej,  
ul. Konstytucji 3 Maja 10
  godz. 18.00  Bryan Adams – Exposed, do 31.01.2016, CSW
  godz. 18.00  Projekt dla … - Agata Szydłowska,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  OBIEKTYWnie o przyrodzie: Tomasz Ogrodowczyk,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Szumy w Kulisach: Olga Tokarczuk „Księgi Jakubowe”,  Książnica 
Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Sarah Smith Duo,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
   Kiermasz książek, do 20.11.,  Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej, 
ul. Kościuszki 41/47

17.11. (wtorek)
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Kortez – Bumerang,  Dwór Artusa

18.11. (środa)
  godz. 12.00  Strunofonie,  CSW
  godz. 17.30  Wykład z cyklu Sztuka fotografii,  WOAK
  godz. 19.00  Sztuka w Artusie: O Leonardo dlaczego się tak trudzisz?,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Stand-Up – Gaweł Feliga i Bartek Walos,  Od Nowa

19.11. (czwartek)
  godz. 10.00-13.00  IX Przegląd Piosenki Jesiennej,  MDK
  godz. 18.00  Cmentarz żydowski w Warszawie, do 3.12.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00-21.00  2. specjalny wieczór tylko dla kobiet „JaKobieta”,  Młyn Wiedzy
  godz. 18.30  Pozwólmy mówić nieobecnym...,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kapela Ze Wsi Warszawa,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: spotkanie z himalaistą Leszkiem Cichym,  Od Nowa
   Koncert Flapjack,  Klub NRD

20.11. (piątek)
  godz. 17.00  Mała Fiesta Toruńska, Kulturhauz,  21.11. Barbarka 
  godz. 18.00  30. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, do 22.11.,  
 Baj Pomorski 
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Koncert „Pieśni mojej drogi”,  MDK
  godz. 18.00  Urszula Kluz-Knopek - Wiosennie do 3.01. 2016,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Spotkania z X Muzą. Filmy animowane studentów Sztuk Pięknych 
UMK,  Dom Muz, ul. Podmurna

  godz. 19.00  Świat i okolice: Krym - miłość i nienawiść - M. Jastrzębski,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  26. Toruń Blues Meeting, także 22.11.,  Od Nowa 
  godz. 19.00  Spektakl „Klimakterium 2 czyli Menopauzy Szał”,  Aula UMK
  godz. 19.30  Beaujolais Nouveau 2015: Święto młodego wina,  Alliance Francaise
   We Love Beats: Voitek Noir, Lux Familiar,  Klub NRD
   Koncert: The Analogs, Ga-ga Zielone Żabki,  Klub Dwa Światy

21.11. (sobota)
  godz. 8.00-18.00  Miejski Turniej Gier Strategicznych i Planszowych,  MDK 
  godz. 11.00  Poranek teatralny: Teatr Frajda - Turniej sportowy,  Dom Muz,  
ul. Poznańska

  godz. 11.00  Lokomotywownia  Toruń-Kluczyki
  godz. 12.00  W czynie społecznym wykop buraka! Spotkanie rodzinne,  Muzeum 
Etnograficzne 
  godz. 12.00  Wernisaż wystawy „Warsztaty Artystyczne - Górzno 2015”,  
do 30.11.,  MDK
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 18.00  Muzyka Piotra Czajkowskiego,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Jazz w Pałacu: Maciej Kądziela Quintet,  Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Kabaret Młodych Panów: 10/10, czyli urodziny!,  Aula UMK
   TheCompressJah #13,  Klub NRD
   RE/MIXX after party w/ Kuba Sojka,  Klub Dwa Światy

22.11. (niedziela)
  godz. 16.00  Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej: „Operetki czar”,  Aula UMK
  godz. 16.30 i 18.00  Słuchalnia – muzyczne znaki czasu,  CSW
  godz. 17.00  Salonik Artystyczny: Pod dachami Paryża,  Fort IV
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Irena Santor,  Dwór Artusa

23.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Nie sztuką jest błysnąć,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych
  godz. 18.00  Rysunek i grafika Joanny Klepadło, do 18.12.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Stefan Chwin – spotkanie autorskie,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Absurd oraz Reggaeside,  HRP Pamela

24.11. (wtorek)
  godz. 12.00  Czas jesiennych wróżb,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Magdalena Furmanik-Kowalska - Uwikłane w kulturę,  Wozownia
  godz. 18.00  Festiwal Książki: Jakobe Mansztajn – spotkanie autorskie,  CSW
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Anna Janko – spotkanie autorskie,  Dwór Artusa

25.11. (środa)
  godz. 12.00  Spójrz! Miejsce,  CSW
  godz. 17.00  Festiwal Książki: Blask tysięcy barw – spotkanie z Katarzyną  
Paczuską,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Spotkanie z Kazimierzem Trybulskim,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.00  Trickster w kolekcji. Paradoks, humor i przewrotność,  CSW
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Wojciech Burszta – spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Wernisaż wystawy Ex Digitalis. Salon 2015,  CSW
  godz. 20.00  Jazz Club: Jerzy Mazzoll & Micromelancolié,  Od Nowa
   Katarzynki w Muzeum,  Muzeum Okręgowe

26.11. (czwartek)
  godz. 11.00-14.00  Chopin w Toruniu,  Ratusz Staromiejski
  godz. 16.00  Zabawa Andrzejkowa,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.00  Szyfry Codzienności,  CSW
  godz. 16.00  Zabawa Andrzejkowa,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Projekt dla … - Piotr Mikołajczak,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Festiwal Książki: Marcin Jaranowski – spotkanie,  CSW
  godz. 19.00  Festiwal Książki: Hanna Kowalewska – spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Babu Król,  Od Nowa
  godz. 20.00  Silberman New Trio,  Tutu Jazz & Whiskey Club
   Pled Zepchlim,  Lizard King Toruń
   Galeria MAMA: Jesień, SIKSA, Utrata Skład,  Klub NRD
   Koncert: Wolf Spider, KISSI,  Klub Dwa Światy



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.dziendobrytorun.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

27.11. (piątek)
  godz. 16.00  Andrzejki z Klubem 8 Wspaniałych,  MDK
  godz. 17.00  Festiwal Książki: Aleksandra Łojek – spotkanie, Muzeum  
Etnograficzne

  godz.17.00  Stanisław Lackowski – malarstwo, rysunek, grafika,  
do 21.02.2016,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Pognieć-Połam - malarstwo Marty Szczepańskiej, do 31.12., 
 Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Ewa Farna akustycznie,  Aula UMK
  godz. 19.00  Max Klezmer Band, Dwór Artusa
  godz. 20.00  Gypsyfingers,  Od Nowa
   Koncert: Clock Machine, MA,  Klub Dwa Światy

28.11. (sobota) 
  godz. 10.00-17.00  Zabytki toruńskie młodszego pokolenia – toruński mo-
dernizm,  Biblioteka Diecezjalna
  godz. 12.00  Festiwal Książki: Andrzej Maleszka – spotkanie autorskie, 
 CSW

  godz. 17.00  Festiwal Książki: Piotr Głuchowski – spotkanie z reporterem, 
 CSW
  godz. 18.00  Z biznesem mi do twarzy: Ewa Machowska-Górna,  Hanza Cafe 
  godz. 18.00  Festiwal Książki: Janusz Andrzejczak – spotkanie autorskie, 
Leszek Długosz – gość specjalny,  Ratusz Staromiejski
  godz. 20.00  Maleo Reggae Rockers,  Od Nowa
  godz. 20.00  Andrzejki,  Fort IV
  godz. 20.00  IRA akustycznie,  Aula UMK
  godz. 21.00  Potańc Lovember,  Wejściówka
   Girls Power + Kniferz Crew,  Klub NRD
   Black Celebration - zlot fanow Depeche Mode,  Klub Dwa Światy
   Festiwal Książki: Ilustracje – Inspiracje- wystawa ilustracji z książek dla 
dzieci,  Dom Legend Toruńskich

29.11. (niedziela)
  godz. 14.00  Festiwal Książki: Otwarta Księga – Czytaj Toruń! – miejska gra 
fabularna  Start: ul. Łazienna 6 
  godz. 15.00  Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z dr. Januszem Czarnec-
kim,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Światowy Dzień Walki Z AIDS: Koncert Acid Drinkers,  Od Nowa
  godz. 19.00  Queen Symfonicznie,  Aula UMK
   The Dumplings,  Klub NRD

30.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  W kręgach performensu - opowieść o sztuce nowoczesnej, 
 Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.30  Andrzejki z Muzami,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Szumy w Kulisach: Premiera książki Dariusza Rosiaka,   
Wejściówka
  godz. 20.00  Artclub: spotkanie z Lilianą Piskorską – Projekt „Podróż”,  
 Od Nowa
  godz. 19.00  New „K” Project,  HRP Pamela
   Pan Maleńczuk,  Lizard King Toruń


