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Operetki Czar. Część II, 7.04. (czwartek), godz. 19.00 
40-osobowa grupa artystów (soliści, orkiestra, pary baletowe oraz chór). W programie m.in. utwory 
J. Straussa, E. Kalmanna, F. Lehara, A. L. Webera, J. Offenbacha, G. Verdiego. Bilety: 80 zł: kasa CKK 
Jordanki, Pamiątki przy Flisaku, Arena Toruń, Fan Shop, Coco Tours Agencja Turystyczna, Biuro Tury-
styczne Copernicana oraz abilet.pl, biletyna.pl, www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl. Organizator: Impart

Waldemar Malicki – Filharmonia dowcipu, 8.04. (pt.), godz. 17.00 i 20.30
Niespotykanie połączenie humoru i muzyki. To tu zderza się muzyka klasyczna i rozrywkowa z kaba-
retowym humorem i lekkością, dając zupełnie nową jakość. Kilkunastoosobowa orkiestra, wybitni 
soliści oraz niezastąpiony lider i narrator – Waldemar Malicki. Bilety: kasa CKK Jordanki, EMPiK / 
Media Markt, kulturairorywka.pl., zamówienia grupowe tel. 77 441-05-33. Organizator: Eskander

Mazowsze na Bis, 17.04. (niedziela), godz. 17.00
Koncert jubileuszowy z okazji 65-lecia istnienia Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
To jeden z najbardziej znanych na świecie polskich zespołów artystycznych, ściśle powiązanych 
z tradycją i kulturą ludową, narodowymi tańcami, piosenkami, przyśpiewkami. W jego repertuarze 
znajdują się opracowania folkloru z 42 regionów Polski. Wystąpi 120 tancerzy, śpiewaków i muzy-
ków. Kontakt w sprawie biletów: Agencja Artystyczna Tamada, tel. 501-754-011

60-lecie Piwnicy pod Baranami, 23.04. (sobota), godz. 19.00
Piotr Skrzynecki przewodniczył najdłuższemu kabaretowi świata. Piwnica trwa nadal… właśnie teraz 
obchodzić będzie swoje 60-lecie. Występują 3 pokolenia ,,Piwniczan”. Są artyści związani z Piwnicą 
od zarania, średniego pokolenia i ci najmłodsi. W wykonaniu  ponad 30-osobowego zespołu wiele 
premierowych piosenek i  niezapomniane hymny „piwniczne”. Bilety: 70, 90, 125 zł dostępne w: 
kasa CKK Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl. Organizator: Impresariat Artystyczny Adria 

Młynarski obowiązkowo! 25.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Po raz pierwszy Wojciech Młynarski stworzył całkowicie autorskie przedstawienie. Niezwykła, śpie-
wana autobiografia mistrza piosenki literackiej, który swoją twórczością już od pół wieku towarzy-
szy kilku pokoleniom Polaków. Obsada: Jacek Bończyk, Arkadiusz Brykalski, Anna Sroka-Hryń, Kle-
mentyna Umer, Wiktor Zborowski i gość specjalny oraz zespół muzyczny. Bilety: Studio Plus Salon 
fryzjersko-kosmetyczny, ul. Podmurna 97, Kasa CKK Jordanki. Organizator: Impresariat „AS/Toruń”

Kaliber 44, 28.04. (czwartek), godz. 20.00 
Legenda polskiego rapu, jeden z najważniejszych polskich zespołów lat 90. po 15 latach przerwy 
powrócił z nowa płytą. Bilety: 49 zł, 59 zł w dniu koncertu do nabycia: Empik, Media-Markt, Saturn, 
kasa CKK Jordanki,  portal abilet, ticketpro. Organizator: Offside Agency

Złote Miotły, 30.04. (sobota), godz. 18.00 Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury 

Wydarzenie specjalne: Atramentowa… Stanisława Celińska z zespołem 
pod kierownictwem Macieja Muraszko, 2.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Organizator: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS)

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

Wolny Rynek Poetycki – Poezja primaaprilisowa, 1.04. (pt.), godz. 19.00
Ikstet literacko-muzyczny Jamochłon, przygotował poetycki program będący primaaprilisową zaba-
wą z największymi poetami świata. Wolny Rynek Poetycki tradycyjnie zakończy się oddaniem mi-
krofonu każdemu chętnemu. Spotkanie poprowadzi Rafał Kowalczyk, a o oprawę muzyczną zadba 
Agnieszka Filipiak – wokalistka zespołu Hulajdusza. Wstęp wolny

Artus Music Production – warsztaty dj-skie ze Steve Nashem
2.04. (sobota), godz. 11.00-14.00
Warsztaty muzyczne, w trakcie których będzie można poznać tajniki współczesnych form dj-ingu 
oraz tworzenia muzyki za pomocą komputera. Wstęp bezpłatny. Zajęcia dla osób w wieku 15-100 lat. 
Obowiązują zapisy na stronie www.artus.torun.pl. Decyduje kolejność zapisów.

Michał Rusinek i jego wspomnienia o Wisławie Szymborskiej – spotkanie 
autorskie, 7.04. (czwartek), godz. 19.00



11.04. (poniedziałek), godz. 18.00
Historia byłego dziennikarza, którego żona znika w piątą rocznicę ślubu. Wraz z rozwojem 
śledztwa policja dochodzi do wniosku, że to właśnie mąż kobiety jest odpowiedzialny za jej 
zaginięcie.
18.04. (poniedziałek), godz. 18.00
Rok 1996. Grupa wspinaczy stawia sobie za cel zdobycie Mount Everest. W trakcie wyprawy 
członkowie ekspedycji muszą stawić czoło potężnej burzy śnieżnej. Od tego momentu to już 
nie tylko walka o zdobycie najwyższego szczytu świata, ale przede wszystkim walka o prze-
trwanie.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed 
seansem.

Wystawy: Galeria Artus
Przeciwciało – wystawa prac Katarzyny Spadło - wernisaż, 5.04. (wt.), godz. 18.30, do 29.04.
Wystawa zaprezentuje malarstwo, witraż i rysunek, wszystkie połączone jedną tematyką: mo-
tywem ciała. Wizerunki stworzone przez artystkę prezentują męskie i kobiece ciała, które choć 
intrygują anatomiczną poprawnością, zwracają uwagę specyficzną „deformacją”. Katarzyna 
Spadło obecnie przygotowuje do realizacji dyplomu na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Wstęp 
wolny

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

Klub Od Nowa
XXV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu – 
Muzyka, 2.04. (sobota), godz. 16.00 (Szczegóły w dziale Domy Kultury – WOAK)

Bednarek, 3.04. (niedziela), godz. 19.00
Album „Oddycham” został ciepło przyjęty, zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Wystę-
py na żywo są bardzo energetyczne, spontaniczne i grane sercem, zaś sam Kamil Bednarek 
jest mistrzem w nawiązywaniu kontaktu z publicznością. Bilety: 35 zł,  40 zł w dniu koncertu

Grupa Improwizacyjna Teraz: „I co teraz?”, 4.04. (pon.), godz. 20.00
Do Grupy Teraz przyjechał Artur Jóskowiak z Improkracji i zrobił im warsztaty. Teraz grupa stara 
się dojść do siebie, odnaleźć własne ja, ogólnie ogarnąć. Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostali

Artclub: spotkanie z prof. Kazimierzem Rocheckim
6.04. (środa), godz. 20.00
Kazimierz Rochecki – profesor sztuk pięknych, malarz, rysownik i witrażysta. Jest autorem 
obiektów o charakterze rzeźbiarsko malarskim, instalacji i działań parateatralnych Teart. Te-
matyka jego twórczości dotyczy kondycji człowieka, jego fizyczności i duchowości. Jest ini-
cjatorem pomysłodawcą i kuratorem sześciu edycji Forum Malarstwa Polskiego. Wstęp wolny

Urszula: XX-lecie albumu Biała Droga, 7.04. (czw.), godz. 20.00
Wokalistka rockowa oraz autorka tekstów. Zadebiutowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej 
w 1977. Przełomowym momentem w jej karierze okazała się współpraca z Budką Suflera. W do-
robku ma dziesięć albumów oraz współpracę z innymi artystami. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Maria Peszek – trasa „Karabin”, 8.04. (piątek), godz. 19.00
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych artystek na polskiej scenie muzycznej. Obecnie promu-
je swój czwarty album „Karabin”. Tym razem to jedenaście piosenek o wolności, nienawiści 
i prawie do bycia innym. Bilety: 60 zł do 7.04, 65 zł w dniu koncertu

Tzn Xenna oraz trio Totenwald, 9.04.(sobota), godz. 20.00
Warszawsko-raszyński kwartet zagra program składający się z utworów skomponowanych 
w latach 1981-2016. Zespół obchodzi 35-lecie. Wystąpi też mieszkające na stałe w Berlinie, 
międzynarodwe trio Totenwald, zespół grający dark punk. Toruński Fellowship of Disco zagra 
rytmiczny the side punk. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Stand Up: Michał Leja i Ola Szczęśniak, 13.04. (środa), godz. 20.00
Michał Leja - zwycięzca Bitwy na Stand-Up 2014 w kategorii Najlepsza improwizacja. I miejsce 
na Szczecin Stand-up Fest. Olka Szczęśniak - prezentuje ostre i bezlitosne poczucie humoru 
połączone z kobiecym wdziękiem. Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby

Koncertowa Fala, 14.04. (czwartek), godz. 20.00
Zaprezentuje się zespół wybrany w ramach eliminacji. Koncert będzie rejestrowany i transmi-
towany w internecie na sfera.umk.pl. Wstęp wolny

Ørganek, 15.04. (piątek), godz. 19.00
Kwartet sygnowany nazwiskiem lidera, autora muzyki oraz tekstów, Tomasza Organka, które-
go debiut płytowy („Głupi”) zdominował rynek wydawniczy w Polsce, uzyskując status Złotej 
Płyty. Laureat licznych nagród m.in. Mateusz Trójki 2014, Nagroda im. Grzegorza Ciechow-
skiego 2014, nominacja do Fryderyka 2015. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Koncert Małpa Mówi, 16.04. (sobota), godz. 20.00
Poznański raper, który związał się z hip-hopową kulturą w latach 90. Powraca na scenę długo 
oczekiwanym, solowym materiałem. Bilety: 30 zł, 35 zł II pula, 40 zł III pula 

Właśnie ukazała się książka „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej” Michała Rusinka – jej 
Pierwszego sekretarza, jak mówiła sama noblistka. Wspomnienia są zbiorem opowieści z życia po-
etki oraz mnóstwa anegdotek. Spotkanie poprowadzi Joanna Cieślak. Wstęp wolny

Piosenki żeglarskie – Andrzej Korycki i Dominika Żukowska
8.04. (piątek), godz. 19.00
Scena Dworu Artusa zmieni się w prawdziwą łajbę, która w rytm piosenek żeglarskich płynąć bę-
dzie po falach poezji, ballady i humoru. Usłyszymy również utwory z repertuaru Bułata Okudżawy,  
Włodzimierza Wysockiego i Żanny Biczewskiej. Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Alosza Awdiejew – koncert jubileuszowy, 9.04. (sobota), godz. 19.00
Człowiek instytucja, człowiek orkiestra. Wspólnie z dwójką znakomitych gitarzystów, zaprasza na 
koncert, podczas którego usłyszymy: rosyjskie romanse, klezmerskie i cygańskie motywy, ballady 
Okudżawy i Wysockiego oraz nowości, a pomiędzy – pełna humoru konferansjerka mistrza Aloszy. 
Bilety: 50 zł ulgowy, 55 zł normalny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 12.04. (wtorek), godz. 16.30
Dwór Artusa to nie tylko siedziba instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architektoniczny. 
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co dzień za-
kamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze 
się grupa minimum 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Balkan Sevdah, 13.04. (środa), godz. 19.00
Balkan Sevdah to zespół, który od ponad 10 lat przybliża nam brzmienia Półwyspu Bałkańskiego. 
„Sevdalinki – pieśni z Bośni” to tytuł ich nowej płyty. Obok wielu skocznych, wesołych, przewrot-
nych, miłosnych tematów pojawiają się też inne – będące świadectwem tęsknoty i żalu. 
Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Czwartek z filozofią: Stereotypy myślenia o płci. (Dla)czego (nie) trzeba 
się obawiać? Dr hab. Aleksandra Derra, 14.04. (czwartek), godz. 18.30
Płeć, gender, feminizm, stereotypy oraz potencjalnie kryjące się za nimi przekonania budzą skrajne emo-
cje społeczne. Słowo „gender” ogłoszono nawet słowem roku 2013 w Polsce. Dr hab. Aleksandra Derra 
z Instytutu Filozofii UMK przybliży racje obu stron toczącego się sporu. Wstęp wolny

Piosenki Jonasza Kofty i Jana Wołka: Stankiewicz/Jagodziński/Strobel
17.04. (niedziela), godz. 19.00
Strobel – Kofta – Wołek to projekt Anny Stankiewicz, która wykona najpiękniejsze piosenki tej wiel-
kiej trójki artystów. Słuchaczy uwiedzie aksamitny głos Stankiewicz, której towarzyszyć będzie sam 
kompozytor, ale i wybitny gitarzysta – Janusz Strobel oraz pianista i akordeonista Andrzej Jagodziń-
ski. Bilety: 30 zł ulgowy, 40 zł normalny

Sztuka w Artusie: Pieter Bruegel starszy – Chłopi, dziwacy, demony 
19.04. (wtorek), godz. 19.00
Obrazy Pietera Bruegla zawsze były nie tylko ulotnym opisem codziennego życia, ale i wielką, uni-
wersalną metaforą życia ludzkiego, która do dziś zaskakuje aktualnością. Jak rozumieć jego dzieła? 
Czy jego interesująca biografia miała wpływ na malowidła? Wykład. Wstęp wolny

Świat i okolice: Kaszmir - w poszukiwaniu himalajskiego raju
Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie, 20.04. (środa), godz. 18.30
Kaszmir to wielka himalajska kotlina na pograniczu Indii i Pakistanu. Sercem Kaszmiru jest miasto 
Śrinagar – indyjska Wenecja, gdzie odnajdziemy eleganckie łodzie mieszkalne, domy na wyspach 
czy pływające ogrody. Urzekające krajobrazy, życie codzienne i trudną historię Kaszmiru przedsta-
wią podróżnicy, którzy od lat eksplorują indyjskie Himalaje. Bilety: 2 zł (emeryci, renciści, ucznio-
wie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny)

Akty zgonu - spektakl Grupy Improwizacyjnej Teraz
21.04. (czwartek), godz. 20.00
Spektakl improwizowany, oparty na kartach z Czarnych Historii. Publiczność losuje zagadkę maka-
brycznej śmierci. Następnie grupa rzuca się w wir szalonych opowieści, próbując ustalić kto zabił 
i dlaczego? Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Mikromusic ft. Skubas – koncert, 27.04. (środa), godz. 20.00
Artyści śpiewają przebój „Bezwładnie”, który promuje ostatnią płytę zespołu Mikromusic „Matka 
i żony”. To jedna z najbardziej energetycznych płyt tej formacji. Kilka utworów, które znalazły się na 
płycie stanowią również ścieżkę dźwiękową w filmie „Chemia” Bartka Prokopowicza. Nie zabraknie 
też hitów zespołu i niespodzianek. o które zadba m.in. Skubas. Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Natalia Przybysz i Shy Albatross , 29.04. (piątek), godz. 20.00
Shy Albatross to projekt czwórki zdolnych muzyków: Natalii „Natu” Przybysz, Raphaela Rogińskie-
go, Miłosza Pękala i Huberta Zemlera. Usłyszymy oryginalny zestaw instrumentów: cymbały, bala-
fon, gitarę, mandolinę, wibrafon i inne. Teksty zaczerpnięte z tradycji snują opowieści z perspektywy 
kobiety, często postawionej w skrajnych sytuacjach. Łącznikiem jest kultura Ameryki.
 Bilety: 40 zł, 35 zł w przedsprzedaży. Uwaga! Miejsca tylko stojące.

Filmowe poniedziałki
4.04. (poniedziałek), godz. 18.00
Londyn, przełom XIX i XX w. Dwóch młodych iluzjonistów rozpoczyna swoje kariery. Gdy ginie żona 
jednego z nich, mężczyźni rozpoczynają bezwzględną walkę, która determinuje ich życie. 

 Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie
14. edycja objazdowego festiwalu. Odbywać się będą pokazy filmowe, warsztaty tematyczne 
oraz spotkania z ciekawymi gośćmi. 
17.04 (niedziela), godz. 18.00 
• godz. 18.00 Otwarcie festiwalu
• godz. 18.15 Pokaz Specjalny: Cyfrowi dysydenci, reż. Cyril Tuschi, Niemcy/Norwegia 2015
• godz. 19.45 Spotkanie z Dominiką Bychawską-Siniarską
•  godz. 20.30 Kapitulacja, reż. Stephen Maing, USA; I wtedy..., reż. Daniel Schioler, Kanada 2015
•  godz. 21.30 Made in BY, reż. Luigi Milardi, Włochy / Białoruś 2015
18.04. (poniedziałek)
•  godz. 16.00 Warsztaty S.O.S. Europo!
Warsztaty prowadzone przez edukatorki z toruńskiej grupy Amnesty International związane są 
z europejską kampanią, która dotyka problemu traktowania przez Europę migrantów i uchodź-
ców i osób starających się o status uchodźcy. Prowadząca: Agnieszka Łuczywek. 
Zapisy: prawacz@umk.pl
•  godz. 18.00 Salam, reż. Zach Ingrasci & Chris Temple, USA/Jordania 2015
•  godz. 19.30 Katastrofa na morzu, reż. Morgan Knibbe, Holandia 2014, Pokażcie to wszystko 

światu, reż. Andrea Deaglio, Włochy 2015
•  godz. 20.40 Spotkanie z Julią Kapelańską-Pręgowską
•  godz. 21.10 pokaz specjalny: Drużyna E, reż. Katy Chevigny & Ross Kauffman, USA 2014
19.04. (wtorek), godz. 18.00
•  godz. 18.00 Królowa Ciszy, reż. Agnieszka Zwiefka, Polska 2014
•  godz. 19.30 Mówiąc o Rose, reż. Isabel Coixet, Hiszpania 2015
•  godz. 20.00 Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons, reż. Rama Rau, Kanada 2015
•  godz. 20.50 Spotkanie z Bereniką Anders
•  godz. 21.30 pokaz specjalny: Pożegnanie z Afryką, reż. Iiris Härmä, Finlandia 2015
Wstęp wolny

Jazz Club: Jan Ptaszyn Wróblewski - 80. urodziny
20.04. (środa), godz. 20.00 
Polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer i dyrygent, dziennikarz oraz krytyk muzyczny. Jeden 
z najsłynniejszych saksofonistów tenorowych i barytonowych. Kompozytor muzyki filmowej oraz 
popularnych piosenek, wykonywanych min. przez Ewę Bem, Łucję Prus, Marylę Rodowicz i An-
drzeja Zauchę. Bilety: 30 zł studenci, 40 zł pozostałe osoby 

Marcelina, 21.04. (czwartek), godz. 20.00
Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Promuje swój trzeci album „Gonić burzę”. Gitarowe 
brzmienie, które w zestawieniu z delikatnym głosem Marceliny dają świeży efekt. Nominowana 
do Fryderyków, do nagrody „Warto” Gazety Wyborczej. Bilety: 30 zł, 35 zł w dniu koncertu

Domowe Melodie, 22.04. (piątek), godz. 20.00
Trójka muzycznych zapaleńców, którzy szturmem zdobyli serca słuchaczy w całej Polsce. 
Na własną rękę wydają ręcznie przygotowywane płyty. Bilety: 35 zł, 45 zł w dniu koncertu

Dzień Białej Flagi – spotkanie fanów Republiki
23.04. (sobota), godz. 18.00
Po raz kolejny spotykamy się w miejscu, w którym zaczęło bić serce Republiki. Wiele niespodzia-
nek i atrakcji, znakomici goście, a przede wszystkim muzyka Republiki. Bilety: 25 zł

Slam Poetycki, 25.04. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Wieczór podróżnika: Grand Canyon Colorado oczami polskich 
kajakarzy - spotkanie z Tomaszem Jakubcem, 27.04. (śr.), godz. 20.00
Wyprawa kajakowa AKTK Bystrze AGH do Grand Canyon Colorado 2013. Głównym celem wypra-
wy było pokonanie w ciągu 18 dni ok. 450 km rzeki Colorado w Grand Canyon między Less Ferry 
a Pierce Ferry. Wstęp wolny 

Galeria 011
Fotografie Joanny Osińskiej, do 10.04.
Gala regionalna Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej
11.04. (poniedziałek), godz. 19.00, do 25.04.
Konkurs organizowany jest już 18. rok z rzędu, jednak na naszej uczelni odbyła się dopiero druga 
edycja. Daje on możliwość pokazania się studentom-fotografom oraz zdobycia doświadczenia 
poprzez darmowe warsztaty fotograficzne. Uczestnicy nadsyłali swoje prace w 3 kategoriach – 
portret, reportaż oraz scenerie i w trakcie wydarzenia zostanie wyłoniony zwycięzca w każdej 
z nich. Podczas gali wystąpi Zuzanna Jasińska, której akompaniował będzie Paweł Gierczak. 

Grand Canyon Colorado oczami polskich kajakarzy
27.04. (środa), godz. 19.30, do 30.05.
Wystawa poświęcona jest wyprawie polskich kajakarzy z Akademickiego Klubu Turystyki Kajako-
wej „Bystrze” AGH. Przepłynęli oni Wielki Kanion Kolorado rzeką Kolorado w 2013 roku. 

Galeria Dworzec Zachodni
prof. Kazimierz Rochecki - Stare i Nowe, 6.04. (środa), godz. 19.00
Kazimierz Rochecki – profesor sztuk pięknych, malarz, rysownik i witrażysta. Jest autorem obiektów 
o charakterze rzeźbiarsko malarskim, instalacji i działań parateatralnych TEART. Na wystawie zapre-
zentowany będzie wybór prac malarskich z okresu 2000-2016, uzupełniony pracami z okresu 1994-
2000. Wystawa z okazji 30-lecia pracy artystycznej i dydaktycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
Wstęp wolny
Galerie czynne: Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: godz. 19.00-22.00

Kino Niebieski Kocyk
„Lobster”, reż. Yorgos Lanthimos, 4.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
Francja/Grecja/Holandia/Irlandia/USA/Wielka Brytania 2015. W alternatywnej rzeczywistości David 
po rozstaniu z żoną trafia jak wszyscy single do hotelu, gdzie ma 45 dni, żeby znaleźć partnera – 
musi łączyć go z nim jedna wspólna cecha.

„Carol”, reż. Todd Haynes, 11.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
USA/Wielka Brytania 2015. Nominowany do Oscarów w 6 kategoriach. Pełen emocji i wysmakowa-
nych obrazów melodramat z brawurowymi kobiecymi kreacjami. 

„Pokój”, reż. Lenny Abrahamson, 5.04. (wtorek), godz. 19.00 
Irlandia/Kanada 2015. W podziemiu szopy ogrodowej, stojącej obok przeciętnego domu mężczyzna 
trzyma od siedmiu lat w niewoli młodą Joy, wykorzystując ją do spełniania swych seksualnych za-
chcianek. Kobieta urodziła w tym czasie syna, Jacka, który właśnie kończy pięć lat. 

„Nadejdą lepsze czasy”, reż. Hanna Polak, 12.04. (wtorek), godz. 19.00 
Dania/Polska 2014. Opowieść o mieszkańcach podmoskiewskiej Swałki, największego wysypiska 
śmieci w Europie. Polska reżyserka przez 14 lat realizowała dokument o ich życiu.

„Ave Cezar”, reż. Joel, Ethan Coen, 25.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
USA/Wielka Brytania 2016. W Hollywood trwają prace nad wielkim filmowym widowiskiem. Do wiel-
kiej produkcji zaangażowano setki statystów, kaskaderów, uznanych scenografów, słynnego reżyse-
ra i wielkie gwiazdy oraz ikonę kina, supergwiazdę. Tyle że Whitlock zostaje porwany. 

„Niewinne”, reż. Anne Fontaine, 26.04. (wtorek), godz. 19:00 
Belgia/Francja/Polka 2016. Tuż po II wojnie światowej francuski Czerwony Krzyż prowadzi akcję re-
patriacji i gromadzi swoich obywateli w szpitalu. W szpitalu zjawia się siostra z oddalonego o kilka 
kilometrów klasztoru i błaga o pomoc dla umierającej kobiety. Problemem jest poród jednej z zakon-
nic. Okazuje się, że siostry padły ofiarą zbiorowego gwałtu dokonanego przez czerwonoarmistów. 

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Justyna Steczkowska & Orkiestra Cygańska
9.04. (sobota), godz. 18.00 
Niesamowita dawka energii wytworzonej przez muzyczne osobowości. Justyna przeobrazi się w cy-
gańska famme fatale, która zabierze Państwa do zaczarowanej wioski romskich dźwięków i kolorów.

Teatr Baniek Mydlanych, 15.04. (piątek), godz. 9.30 i 18.30 
Pierwszy Teatr Baniek Mydlanych prezentuje unikalne edukacyjne show dla dzieci „Dziwactwa Mi-
strza Bulbulasa”. Głównymi bohaterami są olbrzymie mydlane bańki. Spektakl zawiera edukacyjną 
część (historia powstania mydła oraz znaczenie higieny).

Edyta Geppert z zespołem Vasie, 16.04. (sobota), godz. 19.00
Recital wielkiej osobowości scenicznej. Tym razem będą jej towarzyszyć nie tylko muzycy stale z nią 
współpracujący, ale także zespół Vasie (akordeon i dwie gitary). Jego skład pozwala artystce wyko-
nywać na estradzie piosenki do tej pory znane jedynie z nagrań płytowych. Wśród tekstów są te, 
napisane m.in. przez: Agnieszkę Osiecką, Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Koftę, Jacka Cygana.

Spektakl Przepraszam, co Pan tu robi?, 17.04. (niedziela), godz. 16.00 
Występują: Agnieszka Wielgosz / Aleksandra Szwed, Anna Korcz / Małgorzata Kosik, Bartosz Żu-
kowski / Kazimierz Mazur, Wojciech Błach / Łukasz Konopka, Andrzej Niemirski. Pięć osób, siedem 
osobowości i jedna szafa. Co z tego wyniknie? Absurdalne dialogi, błyskotliwe riposty, popkulturowa 
erudycja i sytuacje, w które bohaterowie zapędzają się z coraz większym entuzjazmem.

Meisinger i Sinfonia Varsovia on tour, 22.04. (piątek), godz. 19.00 
Krzysztof Meisinger, który przez światową krytykę uznawany jest za jednego z najbardziej fascynu-
jących gitarzystów klasycznych naszych czasów oraz Sinfonia Varsovia, jedna z najlepszych orkiestr 
europejskich. Koncert będzie promocją najnowszego albumu artysty „Astor”. W programie muzyka 
Astora Piazzolli, Ennio Morricone, a także dzieła związane nierozerwalnie z gitarą.

Spektakl „Złodziej”, 23.04. (sobota), godz. 18.00 
Komedia jednego z najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica Chappella w reżyserii Cezarego 
Żaka. Gwiazdorska obsada, inteligentna fabuła i przede wszystkim mnóstwo humoru. Dom, późny 
wieczór, gospodarze wracają z przyjęcia. Na gorącym uczynku zostaje przyłapany złodziej. Ale to 
złodziej sympatyczny, który przeszukując dom poznał najgłębsze tajemnice mieszkańców. 



Spektakl „Single i Remisy”, 24.04. (niedziela), godz. 17.00 
Komedia demaskująca mechanizmy korporacyjnych stosunków i obnażająca rzeczywisty charakter 
życia wielkomiejskich singli. Występują: Anna Mucha, Katarzyna Maciąg, Lesław Żurek, Wojciech 
Medyński. Reżyseria Olaf Lubaszenko

Kabaret Smile – To Ci tłumaczę, 29.04. (piątek), godz. 19.30
Trzech artystów bacznie obserwujących rzeczywistość przenosi na scenę postacie i sytuacje, jakie 
są nam wszystkim bliskie w życiu codziennym. Program jest kompilacją najnowszych skeczy kaba-
retu. Kabaret Smile to również piosenki wykonywane na najwyższym poziomie.

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

Wystawy: O obrotach, Rzeka, Idee, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Wmiksuj się!, 
Gdzie wzrok nie sięga, Na zdrowie
Zawahaj się!, od 23.04.
Wystawa  składa się ze stanowisk prezentujących różne efekty związane z działaniem wahadeł.  
W dobie telefonów komórkowych i elektroniki stare, piękne zegary wahadłowe odchodzą powoli 
do historii, podobnie jak coraz rzadziej spotykane typowe linowe lub łańcuchowe huśtawki. W ten 
sposób znikają z naszej przestrzeni dwa najbardziej znane kiedyś praktyczne zastosowania waha-
deł. Wraz z nimi zaś przestaje być używane samo pojęcia wahadła. Wystawa pozwala zaprzyjaźnić 
się z tym najprostszym chyba z używanych przez ludzi urządzeniem.

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 z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 grupy 
po max. 15 osób: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł. 
Zwiedzanie wystaw: 16 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 36 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 13 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 32 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 11 zł (grupa 10-40 os.)
zajęcia w pracowniach: 12 zł/60 min + 15 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)

Warsztaty dla szkół,  do 23.06.:
Orientuj się (wtorki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00 Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
Co w ulu bzyczy? (środy), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00 Szkoła podstawowa (kl. 1-3 i 4-6)
Świat w kropli wody (czwartki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00 Szkoła podstawowa (kl. 4-6)
Po nitce do kłębka (piątki), godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00 SP (kl. 4-6) i gimnazjum

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki, godz. 9.00-11.00  (1 godz. warsztatów, 1 godz. zwiedzanie z opiekunem)
Wesołe Miasteczko Profesora Młynka i Jego Przyjaciół Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
Odkrywamy planetę Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Czarodziejska szafa gra! Dla dzieci w wieku 5-6 lat.
piątki: Zmyślaki

Warsztaty rodzinne:
9.04. (sobota), godz. 14.00 Wszystko gra
23.04. (sobota), godz. 11.00 i 14.00 Co w ulu bzyczy?
24.04. (niedziela), godz. 11.00 i 14.00 Zagadkowa przygoda prof. Młynka
Warsztaty 23 i 24.04. odbywają się w ramach akcji „Toruń za pół ceny”. Bilety są tańsze o połowę. 
Szczegółowe informacje na stronie www

Imprezy:
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 23-24.04.
Zwiedzanie wystaw w cenie 5 zł w turach: godz. 11.00-13.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00
„Naukowy bazar” przed budynkiem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (wstęp bezpłatny) 
w godz. 10.00-18.00.
24.04. bezpłatne pokazy kuchni molekularnej w godz. 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00
25.04. konferencja dla nauczycieli. Informacje i zapisy na stronie internetowej: mlynwiedzy.org.pl. 
26.04. Warsztaty „Sama słodycz”. Informacje i zapisy na stronie: mlynwiedzy.org.pl.

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

Warsztaty mediewistyczne, 15.04. (piątek)
Projekt adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prezentacje i warsz-
taty będą okazją do aktywnego, twórczego i angażującego poznawczo spędzenia czasu na zamku 
krzyżackim w Toruniu. W ramach projektu odbędzie się spotkanie z historią średniowiecza w for-
mie gier fabularnych, zajęć z szermierki historycznej i warsztatów z rzemiosła zakładających ak-
tywny udział uczestników. Wstęp wolny

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

Spotkanie z Łukaszem Orbitowskim, 19.04. (wtorek), godz. 18.00
Łukasz Orbitowski wypracował własną formułę prozy gatunkowej, w której schematy 
rodem z horrorów łączy, w różnych proporcjach, z elementami powieści obyczajowej 
i sensacyjnej. Zaczynał od małych form prozatorskich. W opowiadaniach, których akcja 
najczęściej rozgrywa się w Krakowie, efekt grozy uzyskiwał przez zderzenie tego, co co-
dzienne i zwykłe  z dziwnym i niewytłumaczalnym. Z czasem zaczął próbować swoich 
sił jako autor powieści, choć nie zarzucił pisania opowiadań. W powieściach takich jak 
„Tracę ciepło” i „Święty Wrocław” czy w tomie opowiadań „Nadchodzi” jeszcze bardziej 
poszedł w stronę świata widm i upiorów, tajemniczych, odwiecznych sił, które wpływają 
na losy ludzi. Jest laureatem Paszportu „Polityki”, który otrzymał za książkę „Inna du-
sza” będącą , jak pisano w uzasadnieniu „doskonałym połączeniem powieści inicjacyj-
nej, psychologicznej i obyczajowej. Za precyzyjne, poruszające i zapadające w pamięć 
studium zła”. Niedawno ukazała się rozszerzona reedycja tomu opowiadań „Wigilijne 
psy i inne opowieści”. Wstęp wolny

Spotkanie z Krzysztofem Vargą, 25.04. (pon.), godz. 18.00
Varga debiutował zbiorem opowiadań „Pijany anioł na skrzyżowaniu ulic” (1993),  
ale w autoryzowanych bibliografiach nieodmiennie podaje, że wszedł do literatury trzy 
lata później jako autor powieści „Chłopaki nie płaczą”. Tytuł nawiązuje do przeboju 
brytyjskiego zespołu The Cure (Boys don’t cry) i nie jest to przypadek - pisarz chętnie 
i często odwołuje się do szeroko rozumianej kultury popularnej. Poza tym bywa nazy-
wany największym hipochondrykiem współczesnej literatury polskiej. Wątki psucia się 
ciała, starzenia i znikomości życia pojawiają się we wszystkich jego książkach. Życiowi 
bankruci spowiadający się ze swoich klęsk i łajdactw nie pojawią się na kartach tej prozy 
dlatego, że są postaciami malowniczymi. Za każdym razem pisarz zwraca się ku bardziej 
uniwersalnej problematyce – tropi przemiany obyczajów, próbuje uchwycić zmieniające 
się mody i maski, a przede wszystkim chce mówić o współczesnej Polsce i samopoczuciu 
Polaków. Krzysztof Varga jest również autorem esejów o Węgrzech.
Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Popołudnie z planszówkami, 12.04. (wtorek), godz. 17.00
Zagramy w Catan, Quoridor, Kolejkę, Pentago i Carcassonne. Imprezę wspiera Grajfer - 
sklep z grami planszowymi, karcianymi i bitewnymi. Wstęp wolny

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47 

Prace dzieci z Bułgarii, 1.04.-30.06.
Wystawa prac pochodzących z archiwum Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziec-
ka w Toruniu. Obejrzymy grafiki oraz prace malarskie nadesłane przez młodych artystów 
z Bułgarii. Wśród tematów, które z powodzeniem podejmują, dominuje człowiek. W re-
alizacjach malarskich i tych wykonanych pastelami płasko nałożone plamy sąsiadują 
z elementami potraktowanymi niezwykle drobiazgowo i precyzyjnie. W pracach dominuje 
mocny kolor, barwy niemal zderzają się ze sobą, dając olbrzymie bogactwo niuansów 
kolorystycznych. Na szczególną uwagę zasługują również grafiki. Tu z kolei prym wiodą 
prace zainspirowane naturą we wszelkich jej przejawach.

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

Po Twoich śladach, 12.04. (wtorek), godz. 12.00, do 5.05.
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnoprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szu-
man w Toruniu zaprasza na wystawę  poświęcowną 1050. rocznicy chrztu Polski. Au-
torami prac są dorosłe osoby z niepełnosprawnością z terenu województwa kujawsko-
-pomorskiego. Tematyka prac oparta jest na motywach biblijnych. Na wystawę złożą się 
grafiki, rysunki, malowane tkaniny i rzeźby ceramiczne.

B

BIBLIOTEKI
Wokół sztuki - wiosenne ozdoby, 12.04. (wtorek), godz. 11.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Warsztaty tworzenia ozdób wiosennych z wyko-
rzystaniem surowców wtórnych. Wstęp: 8 zł (dla grup zorganizowanych)

Podróże małe i duże, 16.04. (sobota), godz. 11.00
Na szlaku lasów deszczowych Sumatry - spotkanie z Elżbietą Franckiewicz. Wycieczka po 
wzgórzach lasu deszczowego na indonezyjskiej wyspie. Poznamy wiele zwierząt zamieszku-
jących te wilgotne tereny, odważnych przewodników i przeżyjemy przygodę nad rwącą rzeką 
będącą zarówno źródłem życia jak i rozrywki tutejszych mieszkańców. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 16.04. (sobota), godz. 11.00
Prowadząca: Gabriela Kutyba. Wstęp: 15 zł

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

Festiwal dawnych komputerów i gier
15-17.04. (piątek-niedziela), godz. 10.00-17.00
W programie: interaktywna ekspozycja sprzętu (Atari, Commodore, Amiga, Nintendo, Sega 
i in.), stanowiska do grania (Commando, Lotus, Bomber Man, Super Mari, Frogger i steki in-
nych), turnieje klasycznych gier, prelekcje. Organizator: Fundacja Promocji Retroinformatyki 
„Dawne Komputery i Gry”. Wstęp wolny.

Rodzinne planszowanie, 30.04. (sobota), godz. 11.00-21.00
Spotkanie z grami planszowymi dla małych i dużych. Prezentacja nowych gier („Farmageddon”, 
„Bajkogry”, „Szalone Zegarki”, „Statki, Łupy, Kościotrupy” i „Osadnicy: Narodziny Imperium”) 
oraz turnieje z nagrodami: Osadnicy: Narodziny Imperium godz. 13.00, Turniej Farmageddon 
godz. 15.00, Turniej Bajkogier godz. 17.00. Współorganizator: Grajfer.pl. Wstęp wolny

Ponadto:

Na tropie Muz
Projekt edukacyjny, którego celem jest wzbudzenie w dzieciach (10-13 lat) twórczej refleksji nad 
rolą sztuki w życiu, pod pretekstem rozwiązywania detektywistycznej zagadki zniknięcia trzech Muz. 
1, 8, 15.04. (piątek), godz. 16.30 Muza muzyki, ul. Podmurna 1/3
Warsztaty dla małych detektywów, którzy będą tropić przyczyny zaginięcia Muzy muzyki. Będą 
eksperymentować z dźwiękami, poznają ciekawe instrumenty, a także przeprowadzą wywiady 
i wykonają portret pamięciowy zaginionej Muzy. Prowadzący: Joanna Czajkowska-Zoń.
4, 11.04. (poniedziałek), godz. 16.00 Muza filmu, ul. Poznańska 52
Warsztaty dla małych detektywów, którzy będą tropić przyczyny zaginięcia tajemniczej Muzy 
filmu. Ich poszukiwaniom będą towarzyszyły eksperymenty z animacją poklatkową i filmem.
Prowadząca: Karolina Suchodolska
5, 12.04. (wtorek), godz. 16.00 Muza teatru, ul. Okólna 169
Warsztaty dla małych detektywów, którzy będą tropić przyczyny zaginięcia tajemniczej Muzy 
teatru. W ramach zajęć uczestnicy będą wykonywać prace plastyczne, przeprowadzać wywia-
dy, kręcić filmy, przygotowywać prezentację itp. Prowadząca: Magdalena Jasińska
Wstęp wolny

16. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
23.04. (sobota), godz. 11.00-13.00 Co drzemie w jedzeniu?, ul. Poznańska 52
Nasz gość, fizyk, pokaże, jakie właściwości fizyczne mają owoce, warzywa i kilka innych na-
turalnych surowców żywnościowych. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy będą mogli 
ufarbować tkaniny naturalnymi barwnikami pochodzenia roślinnego, namalować obrazki przy 
pomocy barwników z warzyw i ziół, zrobić stemple z ziemniaków. Stworzymy również swoje 
własne kompozycje kolorowych soków. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Elżbieta Chrulska.
24.04. (niedziela), godz. 11.00-13.00 Chemiczna zupa – interdyscyplinarne warsztaty kuli-
narne, ul. Podmurna 1/3
Dużo się dziś mówi o tym, ile chemii jest w jedzeniu. Ciekawe, jak wyglądałaby więc potrawa 
w 100% złożona z chemii? W czasie warsztatów dzieci stworzą własną chemiczną zupę (wymyślą 
nazwę, skład i przepis), poznają również podstawowy skład chemiczny wybranych produktów spo-
żywczych. Część warsztatową poprzedzi pokaz „gotowania” wybuchowych, chemicznych potraw 
przygotowany przez profesjonalnego chemika. Prowadzenie: Marta Ćwiklińska, Elżbieta Chrulska.
24.04. (niedziela), godz. 17.00 Finał projektu „Z czym walczyłby współczesny Don Kichot?”, 
ul. Poznańska 52 
Założeniem projektu w roku upamiętniającym rocznicę śmierci Cervantesa jest przygotowanie 
i prezentacja etiud teatralnych wokół motywu Don Kichota przez młodzież uczącą się języka 
hiszpańskiego. Zaprezentowane zostaną również fragmenty dzieła Cervantesa w języku hisz-
pańskim, dla chętnych odbędzie się także lekcja pokazowa języka hiszpańskiego. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej poświęconej motywowi Don Kichota.
Wstęp wolny
26.04. (wtorek), godz. 16.00 Przez żołądek do wiersza, ul. Okólna 169
Spotkanie z poezją kulinarną w formie kreatywnych gier i zabaw. Na zajęciach poznamy różne 
smakowite utwory i sprawdzimy, czy z fragmentów książki kucharskiej też da się stworzyć 
poezję. Ponadto poznamy przepisy na dobre wiersze i spróbujemy stworzyć własne liryki kuli-
narne inspirowane wybranymi produktami spożywczymi. Obowiązują zapisy 
(okolna@dommuz.pl). Prowadząca: Marta i Rafał Siwiccy

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

(wystawy w dziale Galerie)

TRANSforma – warsztaty teatralne w ramach Dni Teatru
31.03.-1.04. (czwartek-piątek), godz. 16.00-19.00
Małe wariacje teatralne.Punktem wyjścia będzie świat muzyki. Począwszy od słowa i zabawy formą, 
będziemy eksperymentować ze światłem, ruchem i dźwiękiem, ucząc się sztuki improwizacji i roz-
wijając kreatywność. Współorganizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak. Wstęp wolny, 
zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.com

Wieczór rękodzieła – ozdobne koronki, 6.04. (środa), godz. 17.00
Kolejne spotkanie ze sztuką szydełkowania. Tym razem poznamy różne wzory szydełkowej koronki, 
która może stać się oryginalną ozdobą serwet, spódnic i innych przedmiotów codziennego użytku.
Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 5 zł

Duch niespokojny – wieczór z poezją Aleksandra Janty-Połczyńskiego
15.04. (piątek), godz. 19.00 
Aleksander Janta-Połczyński, urodzony w Polsce, większość swojego życia spędził poza jej granicami. 
Nie bez przesady mówi się, że oprócz Australii – był wszędzie. W trakcie swoich wędrówek przeprowa-
dził wywiady między innymi z Charliem Chaplinem, Mahatmą Gandhim, Ignacym Janem Paderewskim, 
prezydentem Rooseveltem, Josephem Goebbelsem, Witoldem Gombrowiczem czy André Gide’em. 
Jakkolwiek, spośród 64 pozycji jego autorstwa 23 to tomiki poezji. Poezja Janty, nosząca znamiona 
silnych doświadczeń wojennych, perypetii emigracyjnych i nigdy nieugaszonej tęsknoty za domem, 
ma specyficzny charakter, który zawdzięcza jego karierze reporterskiej. Współorganizator: Pionowy 
Wymiar Kultury. Wstęp wolny

Animowane wieczory: „Erotyczne fantazje Martyny Rz.” 
22.04. (piątek), godz. 19.00
Prezentacja autorska Martyny Rzepeckiej, uczestniczki studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. „W swojej twórczości nawiązuję do tematu cielesności i ludzkiej seksualności. Na po-
czątku były to głównie działania w grafice wypukłodruku.” (Martyna Rzepecka). Wstęp wolny

Jazziomals z polskim akcentem, 29.04. (piątek), godz. 19.00
Duet gitarowy preferujący muzykę akustyczną. Od bez mała 10 lat Jacek „Pawlacz” Pawlikowski i Jarek 
„Szymon” Szymański czerpią przede wszystkim z tradycji muzyki jazzowej, filmowej, jak i popularnej. 
Z duetem współpracuje również Andrzej „Bruner” Gulczyński, wspierając równocześnie duet brzmie-
niem swojego kontrabasu. Zespół zaprezentuje m.in. utwory polskie zaadaptowane na potrzeby mu-
zyki swingowej. Wstęp: 8 zł

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

Imprezy w ramach II Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową:
4.04. (poniedziałek), godz. 16.30-18.00 Wpisane w gotyk
Warsztaty plastyczno-ruchowe. Prowadząca: Joanna Łagan
9.04. (sobota)
• godz. 15.00, do 21.04. Spotkanie z duszą - wystawa prac Edyty Lizak 
Autorka chce zachęcić odbiorców do zadania sobie oraz innym filozoficznych pytań: Czym jest dusza? 
Czy można ją zobrazować? Gdzie jest umiejscowiona? Edyta Lizak urodziła się w 1993 r. w Nowym Mie-
ście Lubawskim. W latach 2009-2013 uczęszczała do Państwowego Liceum Plastycznego im. E. Mendel-
sohna w Olsztynie, specjalizując się w ceramice. Obecnie studiuje Kulturoznawstwo na UMK. 
• godz. 15.45, do 21.04. Wariacje gotyckie. Wernisaż wystawy pokonkursowej 
Organizator: Fundacja Pionowy Wymiar Kultury. Wstęp wolny

Warsztaty Flamenco, 2.04. (sobota), godz. 10.30
Prowadząca: Dorota Dzięcioł. Wstęp: 35 zł

Teatr Frajda: Łza Ziemi - poranek teatralny, 9.04. (sobota), godz. 11.00
Będąca u kresu sił Królowa Ziemia płacze nad swoim losem. Słyszy ją jedynie jej własna Łza. Łezka 
postanawia ratować Królową. W tym celu biegnie przez świat i uczy ludzi jak powinni dbać o naszą 
planetę. Po spektaklu na dzieci czekają warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 8 zł 

Wiosenna Inspiratornia, 11.04. (poniedziałek), godz. 17.30
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wykonać ciekawe wiszące ozdoby na okno. Będziemy mo-
gli wykonać kwiatki filcowe, lub też skorzystać z gotowych materiałów, które następnie przyczepimy  
do kolorowych tasiemek. Prowadząca : Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 10 zł

DOMY KULTURY



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

Nowa Scena Muzyczna: Piosenki francuskie
2.04. (sobota), godz. 18.00
Niezwykle urokliwe piosenki francuskie zaśpiewa Maryna Marciniak, akompaniament - Jarosław 
Salej. Artystom towarzyszyć będą Jacek Beszczyński i Krzysztof Kwiatkowski. Wejściówki: 10 zł 
do nabycia w portierni MDK.

Monodram „Chuda”, 8.04. (piątek), godz. 19.00 
Debiut teatralny Weroniki Walasiewicz. Bohaterka monodramu Jessika jest samotną nastolatką. 
Śmierć osoby bliskiej, ta nieodwracalna strata odciska piętno na wszystkich członkach rodziny. 
Jessika walczy o samoakceptację oraz o aprobatę przyjaciół i bliskich. Adaptacja na motywach 
książki „Chuda” Judith Fathallah.

 Uczta teatralna 2016, 22.04. (piątek), godz. 19.00 
Popis wychowanków Teatru R. Bezimienni. Pokaz teatralny monologów, wierszy, piosenek i etiud 
teatralnych, które były prezentowane na konkursach lokalnych  i ogólnopolskich. Wstęp wolny.

Dziecięcy Międzynarodowy Dzień Tańca, 23.04. (sobota), godz. 17.00 
co to taniec ??? sposób na okazanie uczuć... sposób na wypełnienie pustki... sposób na zapo-
mnienie problemów... to jest taniec...to jest mój świat (temysli.pl). Zapraszamy dzieci i dorosłych. 
Wstęp wolny

Finał Miejski Konkursu 8 Wspaniałych, 26.04. (wtorek), godz. 14.00
Kolejny etap Ogólnopolskiego Konkursu. Toruńscy Wspaniali otrzymają odznaki, dyplomy i nagro-
dy. Uroczystość uświetni Scena Młodych Studio P prezentując fragmenty  spektaklu „Sen o szczę-
ściu”. Wstęp wolny

Spektakl teatralny „Cień”, 30.04. (sobota)
Widowisko słowno- muzyczne Teatru R. Bezimienni, grupy SKA, inspirowane twórczością wybit-
nych poetów Tadeusza Różewicza oraz Włodzimierza Wysockiego. Wstęp wolny

Koncert Galowy „Złote Miotły”, 30.04. (sobota), godz. 18.00 
Widowisko taneczne Korporacji Tanecznej Baby Jagi to pełny barw i uczuć koncert wychowanków 
zespołu. Coroczny koncert jest popisem ich niezwykłych osiągnięć artystycznych. Zjawiskowe 
choreografie, hipnotyczna muzyka i różnorodność stylów tańca to wizytówka zespołu. Gościn-
nie wystąpi Big Band MDK i William Prestigiacomo (śpiew). Wejściówki: 15 zł do nabycia w MDK 
(56 622-14-77). Miejsce: CKK Jordanki

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

Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich na rok 2016 Runda VII, 2.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Wstęp wolny

Wierszo-klepka: 4.Edycja Konkursu Recytatorskiego
• 15.04. (piątek), godz. 10.00 - I etap
• 22.04. (piątek), godz. 11.00 - II etap
Konkurs dla dzieci klas I-III szkół podstawowych. Szczegóły  konkursu na stronie: www
Wstęp wolny

Spektakl baletowy z okazji 15-lecia powstania Zespołu Baletowego 
Puenta, 16-17.04. (sobota-niedziela), godz. 17.00
Wejściówki do odbioru w portierni OPP Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim 7. Koncert Ju-
bileuszowy jest prezentacją dorobku artystycznego zespołu oraz promocją edukacji artystycznej 
dzieci i młodzieży. Miejsce: Teatr Baj Pomorski
  

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
23.04. (sobota), godz. 10.00-15.30 I Otwarty Turniej Szachów Bieganych
Wiek: do 5 do 100 lat. Każdy z graczy będzie miał 20 minut namysłu na partię. Po wykonaniu 
posunięcia należy przebiec 25 metrów i dopiero wtedy przełączyć zegar przeciwnikowi. Turniej or-
ganizowany na dystansie 7 rund, systemem szwajcarskim z podziałem na grupy wiekowe. Zapisy 
w portierni OPP Dom Harcerza lub pod tel. 56 622-39-50. Wstęp wolny
Miejsce: plac zabaw Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68  
25.04. (poniedziałek), godz. 16.00-19.00 (Nie)Martwa Natura
Warsztaty malarskie dla młodzieży licealnej pozwolą zmierzyć się uczestnikom z martwą naturą. 
dysponując przygotowanym układem i dyskretna korektą profesjonalisty, uczestnik stworzy wła-
sny obraz na płótnie. Zapisy pod tel. 663-656-996

Mistrzostwa Przedszkolaków w Szachach 
24.04. (niedziela), godz. 10.00-15.00 Wstęp wolny

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

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
• 1.04. (piątek), godz. 10.00 Eliminacje rejonowe
• 22-23.04. (piątek-sobota) Eliminacje wojewódzkie. 
Wstęp wolny

Muzyka – Koncert finałowy XXV Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu, 2.04. (sobota), godz. 16.00
Konkurs dla muzyków z województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejność występów: Funkologia – 
Toruń, Pokój Numer 3 – Bydgoszcz, kateLESS – Bydgoszcz, Kids – Toruń, Neda – Toruń, Miss Fire 
– Grudziądz, Over The Under – Bydgoszcz, Groovemada – Bydgoszcz, Mistah Lego – Bydgoszcz, 
The Hove – Bydgoszcz, Sztokholm - Toruń/Bydgoszcz, Sunfollover – Toruń, atem – Toruń.  
Na zakończenie zagra laureat KATAR 2015 – Rozes z Brodnicy. Wstęp wolny
Miejsce: Od Nowa

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych
6-8.04.
1.  Na planie filmowym – warsztaty filmowe, prowadzący: Karolina Fordońska, Radosław Garncarek 

i Krystian Wieczyński; 
2.  Dźwiękowy teatr przyrody, audycja z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.
20-22.04.
1.  Alicja w Krainie Czarów – warsztaty teatralne, prowadzący: Radosław Garncarek i Krystian Wie-

czyński; 
2. Fotografia to malowanie światłem – warsztaty fotograficzne, prowadzący: Stanisław Jasiński.

Polska sztuka fotografii lat 80. 13.04. (środa), godz. 17.30
Wykład z cyklu Sztuka fotografii. Prelekcję połączoną z prezentacją ikonicznych dzieł sztuki foto-
grafii wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

W pierwszym rzędzie: O warsztacie animacji poklatkowej
27.04. (środa), godz. 17.00
Spotkanie z cyklu filmoznawczego. Gośćmi będą: Sebastian Kwidziński i Marcin Roszczyniała. 
W programie projekcja nagrodzonego na wielu festiwalach filmu Fabryka, rozmowy o tajnikach 
animacji i prezentacja fragmentów scenografii do najnowszej produkcji gości – Iluzjonistów – fil-
mu lalkowego realizowanego w technice poklatkowej. Spotkanie prowadzi Karolina Fordońska. 
Wstęp wolny.

Warsztaty:
7-9.04. Warsztaty wideoklipu z Yachem Paszkiewiczem
Gość planu: Tymon Tymański, cena: 200 zł, termin zgłoszeń: 1.04.
9-10.04. Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów (III spotkanie – klaunada i elementy pantomimy oraz reżyseria 
widowiska cyrkowego, zajęcia prowadzi Mieczysław Giedrojć), informacje: www.woak.torun.pl
15-16.04. warsztaty Menadżer kultury 2.0
Zarządzanie projektem i zespołem w dobie Slack i Snapchat. Zajęcia prowadzą: Dominik Pokor-
nowski i Artur Jabłoński, cena: 150 zł, termin zgłoszeń: 8.04.
16.04. Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 50 zł, termin zgłoszeń: 1.04.
16-17.04. Inspiracje w pracy z dziecięcym zespołem teatralnym. 
Zajęcia prowadzi Małgorzata Peplińska, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 1.04.

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii. 
Do 8 maja przyjmowane są prace na konkurs fotograficzny pod hasłem „Na wyciągnięcie ręki”. 
Twórcy amatorsko uprawiający fotografię artystyczną zainteresowani udziałem w konkursie nad-
syłają do 10 zdjęć, które mogą (ale nie muszą) tworzyć zestaw – cykl lub maksymalnie 5 fotoka-
stów (z dźwiękiem lub bez). Regulamin Konfrontacji oraz warunki uczestnictwa dostępne są na 
stronie internetowej www.woak.torun.pl

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

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

Wystawy czasowe:
•  Ryte, kłute, odciskane…, do 22.05.
•  Kossakowie. Co za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, honorów, do 8.05.
•  Na drodze do państwa z europejską tożsamością, do 9.10.
•  Toruń kolebką szkolnictwa wyższego Polskiej Marynarki Wojennej (dziedziniec Ratusza Sta-

romiejskiego), do 26.06.

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:
W cieniu słomkowego kapelusza. Kultura Wietnamu 
1.04. (piątek), godz. 17.00, do 9.10.

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 nowo-
żytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa:
•  Pocztówki kopernikańskie, do 8.02.
•  Regiomontanus – astronom czasów przedkopernikańskich, do 11.09.

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 współczesności 
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”: 7 zł, ulgowy 4 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 11 zł, ulgowy 7 zł

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

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:
•  Tango, dinozaury i kamienny las czyli Argentyna o wielu twarzach, do 3.04.
•  Kresy, biesy i lampart w cętki. Dzieła artystów ludowych z Tanzanii i Mozambiku. Z kolekcji 

rzeźby hebanowej i malarstwa <tingatinga> Ewy i Eugeniusza Rzewuskich, 15.04. (piątek), godz. 
17.00, do 12.06.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00. Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

W każdą środę wstęp na wystawy stałe w: Ratuszu, Domu Eskenów, Domu Kopernika, Muzeum 
Podróżników, Kamienicy pod Gwiazdą jest bezpłatny. 
Opłata za wstęp na wystawy czasowe w Ratuszu Staromiejskim w środy wynosi:
bilet normalny: 7 zł; ulgowy: 4 zł

Imprezy:
Wietnam – pod słomkowym kapeluszem Non La. Spotkanie ze Zdzisławem Preisnerem
7.04. (czwartek), godz. 17.00
Wietnam to jeden z pięciu krajów regionu Indochin, którego symbolem jest wyplatany z palmowych 
liści stożkowy kapelusz Non La. Kraj o bogatej, ale także tragicznej historii, o wielu atrakcjach 
przyrodniczych i kulturowych: od Sajgonu (Ho Chi Minh) po Hanoi, starożytne Hue, My Son, Hoi 
An. Przepiękną jest Zatoka Halong, a także malownicze wybrzeża, góry i wyżyny. To również kraj 
zadziwiającej religii, jaką jest kaodaizm. Wstęp wolny. Miejsce: Muzeum Podróżników
I Toruńska Noc Muzealna: Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
16.04. (sobota), godz. 18.00-22.00
Czynne oddziały: Muzeum Podróżników, Muzeum Historii Torunia, Kamienica pod Gwiazdą

Program edukacyjny przy wystawie Kossakowie. Co za sukces, co za popularność, grad zaszczy-
tów, honorów
Dla grup zorganizowanych lekcje muzealne:
•  Ręką Kossaka portret malowany - Co to jest portret? Różne rodzaje portretów na przykładzie dzieł 

Kossaków. Warsztaty plastyczne w grupach: malowanie portretów wielkoformatowych. Odbior-
ca: dzieci i młodzież w wieku od 7 lat

•  Kossakowie – talent w genach - Zwiedzanie wystawy – zapoznanie uczestników z wybitnymi 
przedstawicielami rodu w zakresie malarstwa, literatury, poezji. Praca z drukiem edukacyjnym, 
tworzenie drzewa genealogicznego rodziny. Odbiorca: dzieci i młodzież w wieku od 10 lat

•  Tajemnice warsztatu artysty - Warsztat plastyczny podczas którego uczestnicy zgłębiają pod-
stawowe pojęcia związane z analizą obrazu, a następnie wykorzystując zdobytą wiedzę tworzą 
w grupach kopie wybranych dzieł. Odbiorca: dzieci i młodzież w wieku od 10 lat

Opłata za lekcję: 40 zł + 4 zł bilet edukacyjny dla każdego uczestnika. Zgłoszenia: Dział Edukacji, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. 56 660-56-32 
Ponadto: Konkurs Muzealny W kręgu Kossaków

VI Festiwal Podróżnicy, 22.04. (piątek), godz. 15.00-20.00
Dariusz Metel - Filipiny - Wyspy Tysiąca i jednej nocy
Maciej Klósak i Tomasz Grzywaczewski - Expédition Africaine Rogoziński Vivat Polonia 2016
Witold Palak i Dorota Wójcikowska - Wigilia u Łowców Głów
Karol Lewandowski - Busem przez Świat
Karolina Sypniewska i Paweł Wida - Pocztówka z Australii
Miejsce: Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Wstęp wolny



Po zielonej trawie... 28.04. (czwartek), godz. 12.00 
51. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+ na temat wiosennych 
zwyczajów i wierzeń ludowych. Spacer po ekspozycji muzealnej przeplatany będzie ludowymi 
piosenkami, przysłowiami i anegdotami a na zakończenie uczestnicy spróbują swoich sił w tra-
dycyjnej wycinance. Prosimy pamiętać o okularach do czytania. Bilet: 3 zł

EDUKACJA
Dla nauczycieli:
Dawno temu na wsi, 9.04. (sobota), godz. 11.00-14.00 
Szkolenie na wystawach dla nauczycieli klas „0” chcących wziąć udział w muzealnym programie 
edukacyjnym. Prowadzenie: Joanna Sójka-Tomczyk. Szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się 
min. 10 uczestników. Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach i działa-
niach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci 
wiejskich. Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwuty-
godniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

Dla szkół:
Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu (do 8 kwietnia) - Spotkania przy aranżacjach świątecznych 
w chatach w Parku Etnograficznym lub przy wystawach. Jak urządzić pogrzeb śledzia? Czym się 
różni kraszanka od pisanki? Co ma śmigus do dyngusa? Uczestnicy poznają tradycje świąteczne 
Kujaw, Kaszub, Borów Tucholskich i Kociewia. 
W dawnej szkole wiejskiej - Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności…  w części zaaranżowa-
nej na izbę szkolną. Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w cza-
sach zaborów i w okresie międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, 
liczenia na liczydle, przymierzą ośle uszy.
Jakie tajemnice kryją cukiernice? - Zajęcia dla klas różnych poziomów nauczania na wystawie 
Burak z cukrem. Historia i konteksty. Przyjrzymy się zawartości cukiernicy. Cukier dawniej bywał 
smakołykiem dla zamożniejszych grup społeczeństwa, bywał reklamowany jako niezwykle zdro-
wy, w trudnych czasach go reglamentowano, a obecnie z jego nadmiernym spożyciem walczą 
lekarze i dietetycy. Uczniowie w aktywny sposób poznają różne aspekty historii cukru wyrabia-
nego z buraków cukrowych.
W to mi graj - Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach 
ludowych. Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? 
Wspólnie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.
Bilety: 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.

Wystawa czasowa: Życie sztetla w sztuce Żydów polskich na świecie w XX w., do 10.04.
Artystów, których prace prezentowane będą na wystawie łączą dwie cechy: wszyscy urodzili się 
na ziemiach, które niegdyś należały do Rzeczypospolitej. Wszyscy także urodzili się w sztetlu lub 
mieli rodziców pochodzących ze sztetla. Potrzeba zachowania miasteczka w pamięci, odegrała 
istotną rolę w ich sztuce. Pokazywane na wystawie prace pochodzą z kolekcji Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Toruniu – przede wszystkim z Archiwum Emigracji – oraz kolekcji Towarzystwa 
Przyjaciół Archiwum Emigracji.

Muzeum czynne: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00.

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

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

Wystawy czasowe:
Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy – Park Etnograficzny w Kaszczorku
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. 
Ekspozycja dostępna dla zgłoszonych grup (min. 10 osób), wtorek-niedziela, godz. 9.00-16.00. 
Zapisy: 56 622-80-91 w. 27.
Burak z cukrem. Historia i konteksty
Głównym tematem wystawy jest 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 oraz wiele innych zabytków 
i materiałów ilustracyjnych związanych z „cukrową” tematyką.
Etnoklimaty – hall Arsenału
Prezentacja zdjęć prac laureatów 7. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty. 
Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach – Park Etnograficzny, do 10.04.
Aranżacje świąteczne w chatach: Wielka Sobota w Borach Tucholskich, Poranek Wielkanocny  
na Kujawach, Niedziela Palmowa i Wielki Piątek na Kaszubach oraz Wielkanoc na Kociewiu.

godziny otwarcia:
do 14.04.: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota-niedziela: godz. 10.00-16.00
od 15.04.: wtorek, czw.: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00, 
sob.-niedz.: godz. 10.00-18.00

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:
Twórcze fascynacje II, 1.04. (piątek), godz. 12.00
Prace uczestników warsztatów plastycznych prowadzonych przez Justynę Rochon. Organizator: 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego. Pawilon wystawowy. 
Jarmark żywności ekologicznej, 2.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie EKOŁAN. Dziedziniec Muzeum. 
Etnowyprawka Malucha: Dziecięce uciechy!
21.04. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy); 
22.04. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
Zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów. W kwietniu ruszymy tropem dawnych dziecięcych za-
baw. Dowiemy się, jakie gry i zabawy dla najmłodszych były dawniej na topie. Sprawdzimy też jak 
wyglądały tradycyjne wiejskie zabawki, a także czy umiemy się nimi bawić. Nie zabraknie elemen-
tów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, 
warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na przebranie. Pawilon wystawowy. 
Bilet: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują wcześniejsze zapisy (czekamy od 11 do 19 
kwietnia, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl).
Toruń za pół ceny, 22-24.04. (piątek-niedziela), w godzinach otwarcia muzeum

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
•  Gorączka czarnego złota – gra planszowa Oil City 
23.04. (sobota), godz. 14.30-16.30 i 17.00-19.00
24.04. (niedziela), godz. 10.00-12.00 
Rozgrywki dla osób od 13 lat. Prowadzenie: Sebastian Wacięga, Piotr Idziak (MIK Kraków). Zapisy: 
56 622-89-43.
•  Frevo – zapomniany taniec brazylijskiego karnawału 
25.04. (poniedziałek), godz. 17.00-19.00
Warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Prowadzenie: Agnieszka Kwiatkowska (www.cyrkdosole.de). 
Zapisy: tel. 56 622-89-43

MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące 
część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Mu-
zeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, mon-
strancja, 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 funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda 
umieszczona w gotyckim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka 
czy bogato dekorowany drewniany strop.

Wystawa czasowa: Roman Terzyk – Pielgrzym, 10.03. (niedziela), godz. 17.00, do 10.05.
„Bardzo trudno jest nie pokazać Papieża w sposób kiczowaty - to się Terzykowi udało. Jan 
Paweł II jest w tych pracach zwornikiem, jest symbolem wartości i mądrości stykającym się 
z innymi symbolami”. - prof. dr hab. Stefan Kościelecki. Fascynująca technika wykonania zo-
stała zaczerpnięta z pamiętnika ojca artysty. Rysowanie - rytowanie igłą na papierze pokrytym 
czarnym tuszem powoduje powstanie rysunku „odwróconego”. Hipnotyzujące kompozycje 
dopełniają kolaże, wspólnie tworząc silnie wymowną symbolikę. Artysta stwierdza: „To nie-
powtarzalne doznanie, kiedy z czarnej płaszczyzny kompozycji i z pamięci przychodzą do 
mnie obrazy. Staram się, aby służyły one nie sprawie zdobienia wnętrz mieszkań, ale wnętrz 
ludzkich”. 
Roman Terzyk - urodził się w 1943 roku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W swej 
twórczości zajmuje się tradycyjnie rozumianymi dziedzinami sztuk plastycznych, a od kilku 
lat poświęcił się retrorytowi. Za swoją pracę w żnińskich szkołach, twórczość i działalność 
kulturalno-oświatową wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Imprezy: Dzień Wolnej Sztuki, 23.04. (sobota), godz. 12.00 
Wśród wszystkich muzealnych obiektów zostanie wyróżnione 5 dzieł, na które zwrócimy 
szczególną uwagę. Stawiamy na jakość, a nie ilość, przekazując ideę Wolnego Zwiedzania 
i świadomego odbioru sztuki.

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

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabia-
nie 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

Wystawa czasowa:
Ilustracje-Inspiracje, 1.04. (piątek), godz. 17.00, do 15.04. 
Wystawa bogato ilustrowanych książek dla dzieci z lat 1950-80. Na wystawie pokazanych zo-
stanie ok 300 egzemplarzy bajek i wierszy ilustrowanych przez znanych i cenionych polskich 
ilustratorów, chociażby takich jak: Józef Wilkoń, Janusz Stanny, Teresa Wilbik, Mirosław Poko-
ra, Jan Maria Szancer, Janusz Grabiański i wielu innych. Książki pochodzą z mojej prywatnej 
kolekcji. 
Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 
osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. 
Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, 
edukacja@grebocin.pl

P
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TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Prima aprilis symfonicznie (koncert specjalny)
1.04. (piątek), godz. 19.00
Ireneusz Krosny, Maciej Niesiołowski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Zabawne gagi, anegdoty i żarty muzyczne. Bilety: 50/40 zł

 Wieczór Młodych Artystów (koncert symfoniczny)
15.04. (piątek), godz. 19.00
Soliści – najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Muzyczny w Toruniu: Zuzanna Lasek (klarnet), 
Miłosz Rządkiewicz (fortepian), Karolina Sekuła (fortepian), Dominik Gawarkiewicz (wiolon-
czela), Agata Szymeczko (skrzypce), Mikołaj Kubacki (altówka), Sylwia Salamońska (śpiew), 
Andżelika Gmińska (śpiew), Daria Barszczyk (śpiew), Marek Wroniszewski (dyrygent), Toruń-
ska Orkiestra Symfoniczna. Bilety: 20/10 zł

 Czas dla Nas, 16.04. (sobota), godz. 16.00, 17.00
„Seguidilla” czyli spotkanie z gitarą i muzyką hiszpańską. Cykl koncertów rodzinnych
40 zł rodzinny, 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

 Gershwin, Bizet (koncert symfoniczny)
22.04. (piątek), godz. 19.00
Piotr Banasik (fortepian), Sławomir Chrzanowski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
W programie: G. Gershwin – Koncert fortepianowy F-dur, G. Bizet – I i II suita z opery Carmen. 
Bilety: 30/20 zł

PLANETARIUM

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

Seanse: „Cudowna podróż” „Barwy kosmosu”, „Makrokosmos”, „Osiem planet ?”, „Znaki na 
niebie”, „Ziemia – planeta Kopernika”, „Wirująca Ziemia”, „Mój kumpel Niko”, „W poszuki-
waniu życia”
Godziny prezentacji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00 i 15.15; w soboty: 
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 zł / 16 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
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 i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
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 
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy



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

Układ otwarty, do 3.04.
artyści: Katarzyna Kobro, Inge Mahn (współpraca: Irene Pätzug i Valentin Hertweck), Ulrike Mohr, 
Natalia Stachon, Iza Tarasewicz. Wystawa, w ramach której następuje spotkanie 5 rzeźbiarek 
różnych generacji, urodzonych pomiędzy 1898 a 1980 rokiem, pochodzących z Polski i Berlina. 

Raport, 1.04. (piątek), godz. 19.00, do 15.05.
Wystawa artystów-wykładowców związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK. Obok siebie po-
jawi się wiele różnych wątków i problemów: począwszy od poszukiwania formy, zainteresowania 
przestrzenią, problematyką figury i figuracji, poprzez inspiracje płynące z codziennych obser-
wacji i przejawy impulsów czerpanych z życia, aż do fascynacji komunikacją i światem mediów 
cyfrowych. Do wystawy zaproszono byłych i obecnych artystów-wykładowców oraz doktorantów, 
co stwarza przestrzeń dynamicznych spotkań i zaskakujących zderzeń. W takim ujęciu wysta-
wa jest więc „raportem” w sensie psychologicznym, jako miejsce spotkania pomiędzy ludźmi, 
ideami i mediami, co stanowi dobre dopełnienie obchodów 70. lecia Wydziału Sztuk Pięknych.
Wystawie będą towarzyszyć warsztaty artystyczno-edukacyjne gRA-PORT. W artystycznych grach 
będzie można wziąć udział 12.05. Zapisy grup przyjmuje Dział Edukacji, tel. 56 610-97-16.

Art Next To Fashion, 15.04. (piątek), godz. 19.00, do 11.05.
konferencja naukowa: 10-11.05.
Próba naszkicowania relacji mody ze sztuką na przykładzie wybranych  projektów współczesnych 
polskich twórców. Najliczniej reprezentowane będą prace graficzne. Ilustracje z widocznymi inspi-
racjami modowymi zestawione zostaną ze szkicami serbskiego projektanta Zvonko Markovica, 
którego projekty zdobyły uznanie na Fashion Week w Nowym Jorku. Ilustratorzy  - Anna Halarewicz, 
Hubert Kołodziejski, Elżbieta Gądek, Katarzyna Smoczyńska i Paweł Zawiślak - należą do abso-
lutnej czołówki polskich twórców. Część ilustracyjną dopełniają dwie prace Łukasza Bilińskiego 
z pogranicza rysunku i malarstwa. Prezentowane są także fotografie, w tym dwa dzieła duetu Frol 
– Zalesky, uznane za najlepszy projekt w 2011 roku przez Vogue Italy. Cykl sześciu fotografii autor-
stwa Pawła Żukowskiego, zatytułowany tribute to moda polska, jest swoistym kompendium dzieł 
polskich projektantów wybranych przez artystę. Osobną grupą są fotografie Katarzyny Widmań-
skiej oraz Macieja Boryny, powstałe podczas sesji zdjęciowych z udziałem modelek w kostiumach 
Katarzyny Konieczki. Fotografie zestawione zostaną z  dziełami Konieczki – jednej z najważniej-
szych polskich kostiumografów, której projekty cenione są na całym świecie. Kostiumy Koniecz-
ki zestawione zostaną także z projektami młodego toruńskiego artysty, Karola Miętkiewicza,  
dla którego artystka stanowi źródło inspiracji. Nie mogło zabraknąć ubrania Magdaleny Moskwy, 
która tworzy obiekty o nieużytkowym charakterze na bardzo wysokim poziomie artystycznym.  
Cyfrowe kolaże Szymona Kurpiewskiego, czerpiące z dokonań historii sztuki oraz popkultury, 
zestawione będą z marynarką autorstwa Anny Marii Adamczuk, która przeniosła owe dzieła na 
materiał tworzonych ubrań. Oddzielną część wystawy stanowić będą prace, które poprzez swoja 
formę lub przeznaczenie dotykają takich wątków, jak ekologia, feminizm, cierpienie. Dyskurs femi-
nistyczny widoczny jest szczególnie w pracach Iwony Demko. Zainteresowanie nauką, a w szcze-
gólności zoologią, widoczne jest w niezwykle oryginalnej biżuterii autorstwa Bartosza Marii Chmie-
lewskiego. Przeciwległy kontekst ochrony środowiska występuje w materiałach, z jakich wykonane 
są ubrania marki UEG Michała Łojewskiego, wykonane bowiem zostały z papieru – materiału cał-
kowicie biodegradowalnego.  Całość ekspozycji dopełnia biżuteria firmy Yes. 

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

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów 
6.04. (środa), godz. 12.00 Spacer po wystawie „Raport 2015” Wstęp bezpłatny, bez zapisów
20.04. (środa) Rozmowy o Kinie
seans godz. 12.00 (płatny 10 zł), wykład godz. 14.00 (wstęp wolny)
Seans filmu „Dzika droga”, reż. Jean-Marc Vallée. Wykład poprowadzi Dariusz Brzostek 
– dr hab., teoretyk literatury, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK.
26.04. (wtorek), godz. 12.00 Spójrz! Miejsce
Podczas spotkania, które odbędzie się w plenerze, spojrzymy i wykadrujemy ciekawe fragmenty 
niezwykłych miejsc. Prosimy o zabranie aparatów fotograficznych. Wstęp bezpłatny; bez zapisów

SGALERIE
Wydarzenia dla dzieci
2.04. (sobota), godz. 12.00 Filozofowanie z Dziećmi
Dla dzieci od 6 lat. Proponujemy przeplatane zabawami rozmowy na trudne tematy wykorzystu-
jące i rozbudzające ich naturalną ciekawość. Tym razem pomyślimy wspólnie nad tym, co to jest 
sen. Współorganizator: wydawnictwo Tako. Bilety: 5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
16.04. (sobota), godz. 10.00 i 12.00 Bajki z Rzutnika 
Kolejne spotkanie z cyklu spotkań literacko-plastycznych dla dzieci i rodziców. Tym razem obej-
rzymy wspólnie  bajkę „Zagubiony kalosz”, a po bajce stworzymy amulety, odstraszacze, za-
klinacze i inne tajemnicze przedmioty. Bilety: 8 zł (dziecko). Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
16.04. (sobota), godz.12.00-14.00 Wyprawa w Głąb Sztuki
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie  „Raport 2015”. Różnorodność prac artystów za-
inspiruje do twórczych zabaw. Będziemy obserwować, wałkować, konstruować, układać, opa-
kowywać, zgadywać i...prasować! Warsztaty dzieci od lat 7-12 wraz z opiekunami. Wstęp: 7 zł. 
Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub nr tel. 56 610-97-16
30.04.- 1.05. (sobota-niedziela), godz. 12.00-14.00 Majówka w CSW - warsztaty rodzinne
Działania twórcze towarzyszące aktualnym wystawom. Warsztaty dzieci od lat 7-12 wraz z opie-
kunami. Wstęp: 7 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub nr tel. 56 610-97-16

Zmysłoteka 
grupa 1 godz. 16.00-17.00, grupa 2 godz. 17.15-18.15
zajęcia dla  dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami
•  6.04. (środa) Panda - Czarno-biała przyjaciółka patrzy na nas oczkiem. Pandę tutaj zaprasza-

my, bambusamipodkarmiamy. Bawimy się kontrastami, występujemy z panda-uszkami.
•  13.04. (środa) Potwory - Potwory i potworki zębiska ostrzą wielkie. Wyciągają do nas włochate 

łapska z pazurami, macki z przyssawkami i gęby... z uśmiechami. Sprawdzamy gdzie stwory 
znikają, po śladach je tropimy, pułapki na potwory zastawimy.

•  20.04. (środa) Sok-smok - Tam pędzi król na koniu! Za zakrętem smok wielki znika. Na zamku 
tańczą dworzanie, trenują soku wyciskanie. Składamy smoka z papieru, pijemy rycerskie napa-
ry, budujemy zamek kamienny, dawne czasy odwiedzamy.

•  27.04. (środa) Koniczynka - Czterolistne szczęście sobie wymarzymy. Pobawimy się w zielone 
i w wiosnę zanurzymy. Czekają nas bukiety mniszkiem malowane, liczenie kropek biedronki, 
mrówcze wiosenne w ziemi porządki.

Zapisy: w sezonie 2015/2016 zajęcia odbywają się w stałych grupach warsztatowych. Istnieje 
możliwość dołączenia na spotkania. Informacje: labsen@csw.torun.pl

Kosze edukacyjne 
Zapraszamy na familijne spacery po wystawach ze specjalnie wyposażonym koszykiem eduka-
cyjnym. Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, kolorowankami i propozycjami działań zwią-
zanych m.in. z aktualnymi wystawami oraz zawierają zestaw materiałów plastycznych przydat-
nych w zabawie. W każdym z koszu znajduje się także koc, dzięki któremu wizyta w CSW nabierze 
charakteru rodzinnego pikniku ze sztuką. Kosze wraz z zawartością dostępne przy recepcji. 

Wydarzenia:
Seryjni Poeci, 6.06. (środa), godz. 18.30
Spotkanie z Joanną Oparek i Adamem Wiedemannem poprowadzą Tomasz Dalasiński i Szymon 
Szwarc. Promowane książki: Adam Wiedemann, Metro na Żerań, Joanna Oparek, Berlin Porn.

Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach 
7.04. (czwartek), godz. 16.30 
Niezła sztuka! Akcja „Zwierciadła”, 9-10.04. (sob.-niedz.), godz. 12.00
Osoby z najnowszym numerem miesięcznika zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wysta-
wie „Raport”. Wstęp wolny za okazaniem kuponu, który znajduje się w nr 4/2016 „Zwierciadła”.

Loesje, warsztaty kreatywnego pisania, 9.04. (sob,), godz. 12.00-15.00
Loesje to imię młodej Holenderki, które posłużyło także jako nazwa międzynarodowej organizacji, 
działającej w ponad 20 krajach świata. Charakterystycznym działaniem dla grup jest organizacja 
warsztatów kreatywnego pisania, podczas których powstają teksty na plakaty. Plakaty utrzymane 
są w minimalistycznej, czarno-białej stylistyce, która podkreśla wagę tekstu i znaczeń, które ze 
sobą niesie. Grupy Loesje piszą i rozpowszechniają plakaty na całym świecie. Obowiązują zapisy.

Język obcy sztuki – rozmowa z artystą Jarosławem  Kozłowskim
21.04. (czwartek), godz. 18.00
W ramach nowego cyklu spotkań, o grach słownych i trudnym języku sztuki rozmawiać będziemy 
z artystami, którzy postarają się wyjaśnić, dlaczego sztuka współczesna posługuje się językiem 
obcym dla większości widzów. Wstęp wolny

Dzień Wolnej Sztuki 2016, 23.04. (sobota), godz. 12.00
Akcja społeczna, mająca pokazać zwiedzającym, że muzea z powodzeniem można zwiedzać 
w sposób powolny i refleksyjny. Jednym z gości tegorocznej akcji będzie Karol Miętkiewicz, arty-
sta biorący udział w wystawie „Art Next To Fashion”, który spotka się z publicznością.

Spotkanie literackie: Paweł Dunin-Wąsowicz, 26.04. (wt.), godz. 18.00
Paweł Dunin-Wąsowicz (1967) – dziennikarz, krytyk literacki, twórca pisma literacko-artystycznego 
„Lampa”, szef wydawnictwa Lampa i Iskra Boża. Laureat Paszportu „Polityki” w kategorii „kreator 

kultury” (2005). Odkrył i wylansował takich pisarzy jak Dorota Masłowska i Jakub Żulczyk. W „Lampie” 
debiutowały też Anna Dziewit-Meller, Agnieszka Drotkiewicz, Małgorzata Rejmer.  Prowadzenie: Anna 
Dwojnych

Otwarte spotkanie dyskusyjne poświęcone  książce Arthura C. Danto 
„Po końcu sztuki”, 30.04. (sobota), godz. 12.00 
Arthur C. Danto amerykański filozof, estetyk, krytyk sztuki związany z Uniwersytetem Columbia, 
redaktor Journal of Philosophy. „Zależy mi na tym, by ustalić, jakie mogą istnieć zasady rządzące 
krytyką, kiedy nie ma żadnych narracji i kiedy , przy pewnych zastrzeżeniach, wszystko jest moż-
liwe (anything goes). Książka traktuje o filozofii historii sztuki, strukturach narracji, końcu sztuki 
i zasadach krytyki artystycznej.” - z przedmowy. Prowadzenie Malina Barcikowska

Kino:

Filmy: 
Głośniej od bomb, reż. Joachim Trier, Norwegia/Francja 2015
Rodzina zmarłej fotografki wojennej zmaga się z trudnymi wspomnieniami wyobrażeniami jej oso-
by. 
Cały ten cukier, reż, Damon Gameau, Australia 2014
Dokument opowiadający o oddziaływaniu cukru na ludzki organizm.  
Powrót, reż. Simon Stone, Australia 2015
Historia zagmatwanych losów dwóch rodzin, głęboko skrywanych tajemnic z przeszłości i sekre-
tów. 
Nawet góry przeminą, reż. Jia Zhangke, Chiny/Francja/Japonia 2015
Historia Tao oraz jej bliskich w latach: 1999, 2014 i 2025. 
Scena ciszy, reż. Joshua Oppenheimer, Dania/Indonezja/Finlandia/Norwegia/Wielka Brytania 
2014
Rodzina, która przetrwała ludobójstwo w Indonezji, stawia czoło mężczyźnie odpowiedzialnemu 
za śmierć jednego z ich braci. 
Łowcy miodu, reż. Krystian Matysek, Polska 2016, 1 godz.15 min.
Pierwszy polski pełnometrażowy, wysokobudżetowy film przyrodniczy, który wykorzystuje naj-
nowsze zdobycze techniki do ukazania życia pszczół. Dokument analizuje niebezpieczeństwa, 
jakie grożą ludzkiej cywilizacji z powodu masowego ginięcia rodzin pszczelich.

Cykle:
Kino a Czas
Wiek Adeline, reż.Lee Toland Krieger, Kanada/USA 2015
Historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety, która wskutek wypadku przestaje się 
starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać wyjawienie sekretu swojej nieśmiertelności. 
Młodość stulatka, reż. Francis Ford Coppola, Francja/Niemcy/USA/Włochy/Rumunia 2007
Bukareszt, 1938 rok. Nad miastem szaleje burza. W pewnego starszego człowieka uderza piorun. 
To profesor Dominik Matei. Udaje mu się przeżyć. Co więcej, mężczyzna odzyskuje młodość, a jego 
zdolności intelektualne osiągają poziom niedostępny dla przeciętnego człowieka. 
Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, reż. David Fincher, USA 2008
Historia Benjamina Buttona, który zamiast starzeć się - młodniał. 

Dziennikarstwo śledcze w obiektywie:
Spotlight, reż. Tom McCarthy, USA 2015
Bostoński dziennik wpada na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolic-
kim. 
Wszyscy ludzie prezydenta, reż. Alan J. Pakula, USA 1976
Dwóch dziennikarzy Washington Post na tropie afery, która pozbawiła Nixona prezydentury. 
Niewygodna prawda, reż. Larysa Kondracki, Kanada/Niemcy 2010
Młoda policjantka dołącza do misji w Bośni. Kiedy dowiaduje się o handlu kobietami, postanawia 
nagłośnić sprawę.  

Spotkania z twórcami:
1.04. (piątek), godz. 18.00 Film „Pan Rudnicki i samochody” oraz spotkanie z twórcą
3.04. (niedziela), godz. 18.00 Film „Pora umierać” i „Jutro będzie lepiej” oraz spotkanie z Dorotą 
Kędzierzawską oraz Arthurem Reinhartem
8.04. (piątek), godz. 20.00 „Historia trójmiejskiej sceny alternatywnej” oraz spotkanie z Tymonem 
Tymańskim i Yachem Paszkiewiczem.
29.04. (piątek)
godz. 16.00 Filmy „Karski” i „Ostatni dzwonek”, godz. 20.00 spotkanie z Magdaleną Łazarkiewicz 

Dzień Na Plus 20.04. (środa), godz. 12.00
(opis wyżej)
 

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

Hubert Hilscher - Plakaty, do 3.04.
Sebastian Kłosowski - Bez ujścia/Without issue
1.04. (piątek), godz. 18.00, do 3.05.
Kłosowski buduje instalacje, w których wykorzystuje często przedmioty gotowe (czasami znale-
zione), codzienne, wyseparowane ze swojego pierwotnego otoczenia, krzyżując je ze słowem, 
tekstem, tworzy swego rodzaju „definicje, w których słowa odzyskują znaczenie” (tekst autor-
ski). Artysta zaprezentuje instalacje zbudowane według swoistego planu OBIEKT przestrzeń 
SŁOWO. Sebastian Kłosowski – ur. 1970 r. w Toruniu. W roku 1996 ukończył Państwową Wyższą 
Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie UAP).

Justyna Olszewska - Autotomia (wideo + obiekt, 2016)
1.04. (piątek), godz. 18.00, do 3.05.
Wystawa jest zapowiedzią większego cyklu, którego odsłona planowana jest na luty 2017 roku. 
Będzie to kontynuacja dotychczas poruszanych przez nią tematów związanych z cielesnością, 
a przede wszystkim ze skórą - którą artystka porównuje do mapy ludzkich doświadczeń. Olszew-
ska w swoich wideoperformance’ach po raz kolejny wejdzie w relacje z materią. Justyna Olszew-
ska – ur. 1990 r. w Szczecinie. Dyplom na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Granice jej 
działalności sięgają video-art’u, performance, instalacji oraz rzeźby. 

Laboratorium sztuki 2016. Artysta jako podróżnik
Michał Smandek- Słońce Ziemi zgasło, 1.04. (pt), godz. 18.00, do 3.05.
Wystawa otwiera cykl prezentacji dotykających problematyki związanej z podróżami współcze-
snych artystów oraz wykorzystywaniem zdarzeń i obiektów napotkanych w drodze jako tworzywa 
działań twórczych. Projekt dotyka wpływu sił natury na ludzką działalność i odwrotnie – inge-
rencji człowieka w naturę. Michał Smandek (ur. 1981) zajmuje się współzależnością działań 
człowieka i natury, modyfikacjami przestrzeni, badaniem i sprawdzaniem właściwości materii.

Małgorzata Dawidek - Bodygraphy, 12.04. (wt.), godz. 18.00, do 8.05.
Artystka czyta ciało jako formę tekstową, repozytorium pamięci, doświadczeń fizycznych i emo-
cji. Analizuje kwestie związane ze świadomością językową, barierami i możliwościami języka, 
jak również ludzkiego ciała rozumianego jako tekst rzeczywistości. Małgorzata Dawidek, pol-
ska artystka wizualna mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Absolwentka ASP w Poznaniu. W 2009 r. 
obroniła doktorat z historii sztuki na UAM. Od 2015 roku prowadzi badania doktorskie w SLADE 
School of Fine Arts na University Collage London. 

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

Imprezy:
Artysta jako naukowiec: Piotr Zawojski - Czy istnieje klasyka (i klasycy) sztuki nowych mediów? 
19.04. (wtorek), godz. 17.00 lub 18.00
„Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów” to pionierska w Polsce książka prezentująca dwa-
dzieścia pięć kanonicznych dzieł reprezentujących sztukę nowych mediów w autorskim wyborze 
polskich znawców tego zagadnienia. Prof Piotr Zawojski – pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa 
i Wiedzy o Mediach UŚ w Katowicach, wykłada na ASP w Krakowie. Zajmuje się problematyką 
fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury. 
Dzień Wolnej Sztuki 23.04. (sobota), godz. 12.00-13.00 Wstęp wolny
Przyjrzymy się pracom z aktualnych wystaw czasowych. Przy każdym dziele wolontariusze pomagać 
będą w oglądaniu sztuki- pobudzą do refleksji, zainspirują do zastanowienia się nad każdą z prac.
Toruń za pół ceny, 22-24.04. (piątek-niedziela), godz. 11.00-18.00
Szansa, aby zobaczyć wystawy w Wozowni na promocyjnych warunkach. Wstęp wolny

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

Świat według Jeremiasza, do 4.04.
Za siedmioma górami, do 4.04.
Na wystawę złożyło się ponad 100 pochodzących z różnych stron świata prac dziecięcych, które 
powstały w oparciu o bajki, baśnie, legendy, fantastyczne historie z niezwykłymi bohaterami.

Patataj, patataj…, 8.04.–4.05. 
Swoje przedstawienia koni prezentują dzieci i młodzież m.in. z Austrii, Bułgarii, Kazachstanu, 
Serbii, Rumunii i Słowacji. Nasze „konie wystawowe” dają się poznać nie tylko od strony użytko-
wej, ale również wprowadzają do świata swoich emocji, charakterów jak i zachowań stadnych.

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



Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Prace Dzieci z Estonii, 1.04.-4.05. 
Pochodzące ze zbiorów własnych Galerii prace malarskie, rysunki i grafiki  dzieci z Tallina, Tartu, 
Narvy i Parnu. Większość została pozyskana dzięki organizowanemu przez Galerię konkursowi 
„Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, którego wiodącym tematem były podróże.
filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 

Leszek Warmbier – Wewnętrzna konieczność
7.04. (czwartek), godz. 18.00, do 7,05. 
W słowie wstępnym do katalogu  pisze:„Integralną częścią mojego życia i twórczości jest konstruk-
cja artystyczna i krajobrazowa miejsca. Skłudzewo – Fundacja Piękniejszego Świata, to projekt in-
terdyscyplinarny, połączenie duchowości, sztuki, przyrody i edukacji. Powołanie miejsca – 1989 r. 
– wolność – odpowiedzialność. Wolność artystyczna, duchowa, organizacyjna, wolność w sztuce, 
ale nie dowolność. Wolności nigdy nie otrzymuje się za darmo i nie jest dana raz na zawsze, trzeba 
o nią się troszczyć, zachować i przekazać innym, małym, bardzo małym ludziom…” 
Galeria czynna od poniedziałku do soboty w godz. 12.00 – 17.00

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

Galeria Muz
Z archiwum Zakładu Kształcenia Artystycznego - Studia rysunkowe, 
8.04. (piątek), godz. 18.00, do 8.05.
Zakład Kształcenia Artystycznego wchodzi w skład Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
UMK.  Kształci przyszłych konserwatorów dzieł sztuki. Na wystawie prezentujemy wykonane na 
zajęciach studia rysunkowe modela, wykonane zostały z natury, na przestrzeni wielu lat.

Fotogaleria
W przedsionkach Ciszy – fotografie Marcina Święcickiego 
w ramach II Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową
7.04. (czwartek), godz. 18.00, do 7.05.
Wystawa prezentuje życie wewnętrzne klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – 
Rozwadowie. Zdjęcia ukazują klasztor oraz jego mieszkańców – przede wszystkim Brata Marka 
podczas wykonywania codziennych zajęć. Ich tłem jest kapucyński pokój, ogród, nastrojowe kory-
tarze i miejsca modlitwy. Zdjęcia nie są klasycznym dokumentem pokazującym wszystkie aspekty 
życia klauzurowego, ale raczej jest to subiektywne spojrzenie fotografa na inny świat, jakim jest 
życie za murami klasztoru. Wystawie towarzyszyć będzie wieczór poetycki poświęcony twórczości 
Brata Marka. Szczegółowy program całego Tygodnia na stronie fundacji : www.pwk.org.pl 
Organizator: Fundacja Pionowy Wymiar Kultury

Na wystawy wstęp wolny

GALERIA NAD WISŁĄ, ul. Przybyszewskiego 6.

Równia pochyła - wystawa zbiorowa
16.04. (sobota), godz. 16.00, do 30.04.
Artyści: Monika Czarska, Bartek Jarmoliński, Paweł Łyjak, Ziemowit Kmieć, Iga Święcicka, 
Małgorzata Wielek-Mandrela

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 zaj-
muje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje 
bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

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

Ewa Pełka - Malarstwo, do 9.04. 
Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego, 19.04- 13.05.
10 lat Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Uczestnicy wystawy: Grzegorz Bednarski, 
Tadeusz Boruta, Stanisław Białogłowicz, Edward Baran, Jarosław Bauć, Stanisław Batruch, Anna 
Bochenek, Andrzej Guttfeld, Łukasz Gil, Włodzimierz Mazanka, Ewa Pełka, Mirosława Rochecka, 
Kazimierz Rochecki, Jacek Rykała, Jacek Wojciechowski, Lech Wolski, Piotr Wójtowicz, Elżbie-
ta Wasyłyk, Krzysztof Wachowiak, Janusz Karbowniczek, Władzimierz Łajming, Grzegorz Pabel, 
Jan Pręgowski, Marek Sapetto. Galeria powstała w 2006 roku w pomieszczeniach piwnicznych 
głównego budynku Wydziału. Inicjatorem powołania był prof. Kazimierz Rochecki. Nazwa nawiązu-
je do prestiżowych ogólnopolskich spotkań artystycznych odbywających się w latach 1998-2010 
w Bieszczadach, połączonych z wystawami prezentowanymi w 40 galeriach w Polsce oraz sym-
pozjami i konferencjami. Program wystawienniczy Galerii kontynuuje założenia Forum, mające na 
celu kultywowanie artystycznej refleksji intelektualnej i estetycznej. Poszerza jednak obszar zain-
teresowań o pozostałe dyscypliny sztuki i propozycje interdyscyplinarne. Obejmuje i uwzględnia 
różne techniki warsztatowe, nurty i trendy artystyczne oraz pokolenia. Na jubileuszowej wystawie 
zaprezentowane zostaną obrazy z Kolekcji Forum Malarstwa Polskiego, na którą składają się prace 
uczestników Forum i aktualnego kustosza kolekcji, a zarazem  kuratora wystawy dr Łukasza Gila.

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

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – U TEOLOGÓW
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37

U teologów, 21.04. (czwartek), godz. 17.00, do 31.05.
Uczestnicy:  Piotr Błażejewski, Zofia Dąbrowska, Małgorzata Davidiuk, Łukasz Gil, Adam Grabow-
ski, Wojciech Kapelański, Stanisław Kośmiński, Jolanta Nitka - Nikt, Zdzisław Nitka, Kazimierz 
Rochecki, Mirosława Rochecka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Iga Święcicka, Elżbieta Wa-
syłyk, Maciej Wierzbicki. Artystyczna refleksja nad aktem wiary i inicjacji chrześcijańskiej, jakim 
jest przyjęcie chrztu świętego.  Wystawa odnosi się jednocześnie do 1050 rocznicy Chrztu Polski.  
Wystawa inauguruje na Wydziale Teologicznym UMK nową artystyczną przestrzeń ekspozycyjną.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00-20.00

GALERIA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK
ul. Chopina 12/18

Kształty ducha. Duchowość i współczesne formy obrazowania
9.04. (sobota), godz. 17.00, do 30.04.
Uczestnicy: Natalia Andrzejewska, Artur Bartkiewicz, Lucyna Gozdek, Konrad Hajdamowicz, 
Bartek Jarmoliński, Eliza Kozielewska, Bartłomiej Michalski, Marcin Mikołajczyk, Dariusz Mląc-
ki, Ewa Pełka, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Krzysztof Sokolovski, Marian Stępak, 
Paulina Sylwestrowicz, Urszula Ślusarczyk, Iga Święcicka, Wojciech Wierzbicki. Ideą wystawy 
jest indywidualne odniesienie się twórców do problemów duchowości, oraz jej relacji do sztuki 
wizualnej. Wybrane postawy artystyczne dotyczą obszarów refleksji, badań i praktyk filozoficz-
nych, teologicznych i psychologicznych. Wystawa jest częścią projektu Fundacji Pionowy Wymiar 
Kultury w ramach II Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową. Podczas wernisażu odbędzie się 
performens dźwiękowy R. Ługowskiego i P. Sylwestrowicz „Spojrzenie z otchłani” cz. II.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA PRO ARTE, ul. Chełmińska 5, tel. 603-116-405

Artysta, który rozsławił Toruń - Jacek Yerka, do 10.05.
Jacek Yerka, artysta urodzony w 1952 r. w Toruniu, wychował się w „domu sztuki” - rodzice byli 
znanymi grafikami, on także jest absolwentem UMK. Jest znany i ceniony przez koneserów sztuki 
na całym świecie. Jest wybitnym twórcą realizmu fantastycznego, co potwierdza zdobycie przez 
niego prestiżowej nagrody World Fantasy Award, o którą ubiegało się 300 twórców uprawiają-
cych ten gatunek sztuki. Artysta jest szczególnie ceniony w Stanach Zjednoczonych. W twór-
czości torunianina często można zobaczyć motywy z rodzinnego miasta lub prace poświęcone 
w całości grodowi Kopernika. Na wystawie, oprócz grafik, będzie prezentowany wyjątkowy rary-
tas - jedyny taki obraz na świecie - dzieło namalowane przez autora specjalnie na 777. rocznicę 
urodzin Torunia. Na podstawie tego dzieła powstały wówczas „witacze” na rogatkach miasta 
oraz niezapomniane plakaty rocznicowe. 
Miejsce: foyer Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 37/45

TT

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

DUŻA SCENA

„Krzyżacy”, reż. Michał Kotański
9.04. (sobota), godz. 18.00 – premiera, Wilamy 2015
10.04. (niedziela), godz. 18.00, 12-16.04. (wtorek-sobota), godz. 18.00
Co znaczy Sienkiewicz dziś, równo 100 lat po śmierci, w XXI wieku, w epoce globalizacji i otwartych 
granic? U Sienkiewicza poznajemy nasze wady w chwilach narodowej wielkości. Szkopuł w tym, że te 
same wady w innych momentach naszej historii przyczyniały się do naszego upadku. Zanim potężni 
sąsiedzi podzielili nasze państwo między siebie, my sami osłabiliśmy się na tyle, że mogliśmy na to 
jedynie bezczynnie patrzeć. Warto o tym pamiętać, obcując z Sienkiewiczem i jego bohaterami, któ-
rzy „nierzadko pierwej czynią, potem zasię myślą, pierwej biją, potem dopiero patrzą, kogo usiekli”. 
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

„Kwartet”, reż. Edward Wojtaszek
21-24.04. (czwartek-niedziela), godz. 18.00
Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Noc w Kosmosie”, reż. Łukasz Czuj
28-29.04. (czwartek-piątek), godz. 19.00, 30.04. (sobota), godz. 20.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

SCENA NA ZAPLECZU

„Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?”, reż. Jacek Bończyk
1-2.04. (piątek-sobota), godz. 18.00, 3.04. (niedziela), godz. 18.00 – pożegnanie tytułu
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Dziwka z Ohio”, reż. Bartosz Zaczykiewicz
17.04. (niedziela), godz. 19.00, 19.04. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

„Bramy raju”, reż. Krzysztof Rekowski
23.04. (sobota), godz. 19.00, 26-27.04. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

FOYER

„Między nami”, reż. Grzegorz Wiśniewski
19-20.04. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

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

„Baron Münchhausen. Odsłona druga”
1.04. (piątek), godz. 18.00 
Bilety: 20 zł 

„Bleee...”
3.04. (niedz.), godz. 12.00, 5-6.04. (wtorek-środa), godz. 9.30, 7.04. (czwartek), godz. 9.30, 11.30 
Bilety: 16 zł, w niedzielę 18 zł

„Przytulaki”
8.04. (piątek), godz. 9.30, 11.30, 10.04. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
Bilety: 14 zł, w niedzielę 16 zł 

„Historia Calineczki”
12-13.04. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 11.30, 17.04. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 15 zł, w niedzielę 16 zł

„Wschód i zachód słonia” 
14-15.04. (czwartek-piątek), godz. 9.30 i 11.30, 24.04. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: 15 zł, w niedzielę 16 zł 

„Romeo i Mrówka”
19-21.04. (wtorek-czwartek), godz. 9.30 i 12.00, 22.04. (piątek), godz. 9.30
Bilety: 16 zł 

„Ślub”
27-28.04. (środa-czwartek), godz. 11.00, 29.04. (piątek), godz. 18.00 
Bilety: 20 zł 

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

„Sprzedawcy gumek”
4.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
Gościnny spektakl Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie to utrzymana w duchu  
Beckettowskim „smutna komedia”, w której tyrady o miłości zastąpione zostały scenami targo-
wania się, a słowem kluczem do serca kochanki/kochanka stał się „czek”. Bilety: 35 zł

„Złoto i liście”
6.04. (środa), godz. 10.00 i 18.30, 7.04. (czwartek), godz. 10.00
Bilety: 18 zł dziecko, 22 zł dorosły,  grupy zorganizowane (powyżej 20 osób) 15 zł.

„Rosnę”
9.04. (sobota), godz. 11.00
Bilety: dziecko 14 zł, opiekun 20 zł, kolejny bilet dla opiekuna 15 zł.

Osiecka#Krajewski#Grochowicz
9.04. (sobota), godz. 19.00
Poetka, wokalistka i aktorka Agnieszka Grochowicz mierzy się z twórczością jednego z naj-
bardziej twórczych i wzruszających duetów twórczych w historii polskiej piosenki – Agnieszki 
Osieckiej i Seweryna Krajewskiego. Utwory wykonuje w nowych aranżacjach wraz z triem kra-
kowskich muzyków jazzowych trzech różnych pokoleń. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

„Gatunek żeński”
13.04. (środa), godz. 19.00, 18.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Zagan Acoustic
14.04. (czwartek), godz. 19.00
Koncert kwartetu Pawła Zagańczyka, promujący najnowszą płytę Folk&Roll. Krążek zawiera 
utwory polskich kompozytorów napisane specjalnie z myślą o zespole czwórki utalentowanych 
instrumentalistów. Na scenie obok lidera formacji Pawła Zagańczyka (akordeon) Joa-chim Łu-
czak (skrzypce), Andrzej Wojciechowski (klarnet) i Jarosław Stokowski (kontrabas). Płyta inspi-
rowana jest muzyką ludową. To wariacje na temat folkloru muzycznego z różnych stron świata, 
m.in. muzyki cygańskiej, klezmerskiej, czy góralskiej. Bilety: 25 zł

„Billie Holiday – ostatni koncert”
20.04. (środa), godz. 12.00 i 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

„Machiavelli”
21-22.04. (czwartek-piątek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

„Bar pod zdechłym psem”
22.04. (piątek), godz. 11.00 
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy, 20 zł grupowy

Hemar „Marchewka – próba generalizacji”
28.04. (czwartek), godz. 19.00 premiera, 29.04. (piątek), godz. 10.00
Spektakl muzyczny, w którym główną rolę grają utwory Mariana Hemara. Hemar kojarzy się 
z nieśmiertelnymi przebojami: Kiedy znów zakwitną białe bzy, Mały gigolo i kabaretowymi 
skeczami. Mało kto wie natomiast, że Hemar był też doskonałym komentatorem świata. Ta-
kim właśnie politycznym tekstem jest napisany w 1942 roku pamiętnik satyryczny Marchewka 
– dość powiedzieć, że wystarczy zmienić tylko daty i nazwiska, by zyskać opis czasów nam 
współczesnych. Historię inspirowaną zapiskami Hemara przeplatają piosenki jego autorstwa.
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy, 45 zł bilet na premierę

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Blondi czyli wieczór u nieco starszych panów - spektakl kabaretowy
3.04. (niedziela), godz. 19.00-20.30
Bilety: indywidualny 28 zł / grupowy (od 9 osób) 18 zł do nabycia: www.teatrafisz.pl, 
www.interticket.pl oraz kasa przed spektaklem.

W oparach starego kina - akcja „Toruń za pół ceny”
24.04. (niedziela), godz. 17.00-18.30
Bilety w ramach akcji „Toruń za pół ceny”: 14 zł

Miejsce: Hotel Bulwar, Bulwar Filadelfijski 18
Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 733 333 440

TEATRY



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

Voo Voo, 10.04. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 40 zł bar klubu (wtorek-sobota w godz. 18.00-23.00), sklep „Pamiątki” pod Ratuszem 
(codziennie w godz. 10.00-18.00), ticketpro, biletyna

Luxtorpeda, 14.04. (czwartek), godz. 19.00
Bilety: 39 zł bar klubu (wtorek-sobota w godz. 18.00-23.00), sklep „Pamiątki” pod Ratuszem 
(codziennie w godz. 10.00-18.00), ticketpro, abilet,42 zł biletyna

Rebeka, 24.04. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 35 zł bar klubu (wtorek-sobota w godz. 18.00-23.00), sklep „Pamiątki” pod Ratuszem 
(codziennie w godz. 10.00-18.00), ticketpro, biletyna

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

Faszyn from Raszyn na Prima Aprilis, 1.04. (piątek)
Widzimy się na święcie żartu i mody, gdzie będziemy bawić się w najlepszym stylu. Zasada jest jed-
na: musicie wyglądać najmodniej. Kicz i modowe nieudactwo w Toruniu. To okazja, żeby ubrać się 
z gustem, a ostatecznie wyglądać niemodnie. Za muzykę odpowiedzialna będzie ekipa z Boazeria 
Sound System, więc szykujcie się na moc hitów! Wstęp: 10 zł

Drum Division Attack:: Cthulhu and Break.e B-Day Party, 2.04. (sobota)
Line up: Gruesome, Break.E (B-day set), Cthulhu (B-day set), Stereo:Typ, H3RT

Koncert: Marika Marta Kosakowska, 3.04. (niedziela)
Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu w klubie NRD

Koncert: Jesień, 7.04. (czwartek)
Liga Mistrzów Ceremonii WBW, 8.04 (piątek)
Prowadzenie: Filipek, Theodor (+ koncert), gramofony: Dj Drewniane Palce

Prodigy Night, 9.04. (sobota)
Konkretne uderzenie dźwiękami The Prodigy, dobrego rave’u oraz drum’n’bassu. Liczne gadżety 
zespołu, a w specjalnych konkursach dodatkowe gifty The Prodigy.

Trna (RU), Show me a dinosaur (RU), Hegemone, 13.04. (środa)
Bilety: 15/20 zł. Preorder biletów na mirmertvyhdetey@gmail.com

Koncert: Joga, 14.04. (czwartek)  Bilety: 15 zł/20 zł w dniu koncertu

Trzaski, 15.04. (piątek) Kolejna edycja alternatywnego disco

Mamytownosie, 16.04. (sobota) Tym razem gościem specjalnym będzie Cocolino

NADA 2: Arms and Sleepers 17.04. (niedziela), Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

Koncert: Chonabibe
21.04. (czwartek), start imprezy godz. 20.00, koncert godz. 22.00, Bilety: 20 zł

Koncert DonGuralesko, 22.04. (piątek)
Bilety: 30 zł przedsprzedaż: ticketos.pl, Empik i MediaMarkt, 35 zł w dniu koncertu

SeaZone Music & Conference, 23.04. (sobota)
Zagrają: Ros, Benito, Adam Faz 

Odwilż: Beyond the monolith Tour, 28.04. (czwartek)
Entropia, Ampacity, Merkabah

Rezydentka eNeRDe + Survival Tattoo Party 29.04. (piątek)
Impreza rezydencka połączona z obchodami pierwszej rocznicy działania salonuy tatuaży Survival. 
Wstęp: 5 zł

Laser Terror, 30.04. (sobota) Kolejna edycja pełna hitów lat 80.

U

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

Premiera płyty „Gorczyca i Przyjaciele”
4.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert Rob Tognoni Band, support Arek Zawiliński. Przed koncertem o godz. 17.00 warsztaty 
gitarowe (Campus HRP Pamela). Prowadzący: Krzysztof „pARTyzant” Toczko oraz Rob Tognoni.

Paweł Gumola solo oraz Tomasz Lipiński z zespołem
11.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Dzień Gitary, 18.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert: Sam James solo, Tim Mitchel Band, Jennifer Batten Band. Przed koncertem o godz. 17.00 
warsztaty gitarowe (Campus HRP Pamela). Prowadzący: Krzysztof „pARTyzant” Toczko, Tim Mit-
chel, Jennifer Batten.

 Mitch Laddie Band oraz Ryszard Wolbach
25.04. (poniedziałek), godz. 19.00

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

The Cuts, 1.04. (piątek)
Pilski zespół łączący elektronikę i rock wraca na trasę po półtorarocznej przerwie.

Super Girl & Romantic Boys, 2.04. (sobota)
Weterani sceny electro-punk promują nowy album.

Żywiołak, 8.04. (piątek) 
Dobrze znany toruńskiej publice projekt łączący słowiański folk z metalem.

TAU + suporty, 9.04. (sobota)
Koncert promujący nowy album rapera.

Thermit + Exist, 10.04. (niedziela)
Jedna z najciekawszych polskich ekip thrash metalowych w końcu wydaje debiutancki album.

Soniamiki, 16.04. (sobota)
Multiutalentowana artystka, która oferuje bajkowy synth pop w surowym wydaniu. Koncert pro-
mujący nowy album.

Wieczór z iluzją 3: David Olesh, 17.04. (niedziela)
Kolejna odsłona wieczoru, podczas którego młody iluzjonista zabierze nas w świat magii.

Vespa, 22.04. (piątek)
Ska żyje i ma się dobrze, Vespa z nową wokalistką przymierzają się do wydania nowej płyty.

Stand-up Toruń: Michał „Kempa” Kempa, 24.04. (niedziela)
Comiesięczny wieczorek stand-up, tym razem na naszej scenie gościć będziemy zdobywającego 
coraz większą popularność Michała Kempę.

re:set 48h, 29.04. (piątek)
48-godzinna impreza techno rozpocznie się w naszym klubie, scena działać będzie w godzinach 
22.00-10.00.

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters 
6.04. (środa), godz. 19.00 Szlakiem francuskich winnic - Mikołaj Wyrzykowski
20.04. (środa), godz. 19.00  Potrugalia - Róża Błaś

Z biznesem mi do twarzy, 27.03. (środa), godz. 18.00
(szczegóły w dziale Inni organizatorzy)

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

Wystawy:
Krzysztof Wesołowski - Samotność... szczęście? do 19.04.
Fotoreporter roku 2015 - wystawa pokonkursowa, od 22.04.

Milonga – wieczór w rytmie tanga
1, 8, 15, 29.04. (piątek), godz. 20.30, wstęp: 10 zł

K

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

Batman vs Superman: Świt sprawiedliwości, premiera: 1.04.
Akcja, Si-FI USA 2016, reżyseria: Zack Snyder, występują: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams
W obawie przed poczynaniami nieposkromionego superbohatera, najznamienitszy obywatel  
Gotham City, zaciekły strażnik porządku, staje do walki z współczesnym wybawcą Metropoli.

Kung Fu panda 3, premiera: 1.04.
animacja, familijny, przygodowy USA, Chiny 2016, reżyseria: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni 
Po spotyka swego dawno zaginionego ojca i obaj wyruszają do sekretnej krainy pand, gdzie pozna-
ją nowych, przezabawnych bohaterów. 

Opowieść o miłości i mroku, premiera: 1.04.
dramat, Izrael 2015, reż: Natalie Portman, wyst: Natalie Portman, Makram Khoury, Shira Haas
Ekranizacja bestsellerowej powieści autobiograficznej Amosa Oza.

Moje wielkie greckie wesele 2, premiera: 1.04.
komedia, USA 2016, reżyseria: Kirk Jones, występują: Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan
Po kilkunastu latach od wesela Toula i Ian wciąż próbują uwolnić się od greckich krewnych.

Łowca i Królowa Lodu, premiera: 8.04.
fantasty, przygodowy USA 2016, reż: Cedric Nicolas-Troyan, wyst: Chris Hemsworth, Charlize Theron
Na długo nim królową Ravennę przeraziła rozkwitająca uroda Śnieżki i postępujące widmo utarty 
władzy, Ravenna w cichości przyglądała się jak jej siostra – Freya, po bolesnej zdradzie, która 
złamała jej serce, opuszcza Królestwo.

Pięćdziesiąt twarzy Blacka, premiera: 8.04.
komedia, USA 2016, reżyseria: Michael Tiddes, występują: Marlon Wayans, Kali Hawk, Fred Willard 
Milioner Christian Black jest zabójczo przystojny, bogaty, tylko kompletnie nie radzi sobie w łóżku.

Królowa Pustyni, premiera: 8.04.
biograficzny, dramat, historyczny, USA, Maroko 2015, reży: Werner Herzog, wyst: Nicole Kidman,
Pisarka, podróżniczka, archeolog, agentka brytyjskiego wywiadu. W czasach emancypacji stała się 
jedną z najważniejszych osób kształtujących politykę Imperium Brytyjskiego na Bliskim Wschodzie.

Hardcore Henry, premiera: 8.04.
akcja, Si-Fi, USA, Rosja 2015, reż: Ilya Naishuller, wyst: Tim Roth, Sharlto Copley, Haley Bennett
Budzisz się, ale nic nie pamiętasz. Nie wiesz kim jesteś, ani jak tu się znalazłeś. Atrakcyjna kobieta 
twierdzi, że jest twoją żoną.

Gejsza, premiera: 8.04.
dramat, sensacyjny, Polska 2016, reż: Radosław Markiewicz, wyst.: Konrad Eleryk, Marta Żmuda 
Trzebiatowska, Marian Dziędziel. Podczas pobytu w więzieniu Kolos ma tylko jednego gościa: pięk-
ną Velvet, która po wejściu do pokoju widzeń zaczyna... zdejmować z siebie ubranie.

Piąta Fala, premiera: 15.04.
thriller, przygodowy USA 2016, reż: J Blakeson, wyst: Chloe Grace Mortez, Nick Robinson
Po czwartej fali ataku kosmicznych najeźdźców z siedmiu miliardów mieszkańców Ziemi została 
zaledwie przerażona i zdesperowana garstka. Cywilizacja obcych przewyższa naszą tysiąckrotnie, 
udało im się poznać nasz sposób myślenia, przewidywać każdy krok.

Księga Dżungli, premiera: 15.04.
Przygodowy USA 2016, reżyseria: John Favreau, występują: Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley
Mowgli jest sierotą, wychowywanym przez wilki. Ale dżungla przestaje być bezpieczna dla chłop-
ca, gdy pojawiają się pogłoski o tym, że w puszczy znowu grasuje tygrys Shere Khan, który poprzy-
siągł zemstę na ludziach za dawno wyrządzone krzywdy.

Po Tamtej Stronie Drzwi, premiera: 15.04.
horror, Indie, Wielka Brytania 2016, reż: Johannes Roberts, występują: Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto
Maria mieszka wraz z rodziną w egzotycznych Indiach. Wiedzie szczęśliwe życie do dnia, w którym 
jej kilkuletni syn ginie w wypadku samochodowym. 

Eddie zwany orłem, premiera: 22.04.
biograficzny, sportowy, Wielka Brytania, USA 2016, reż. Dexter Fletcher, wyst. Taron Egerton, Hugh 
Jackman, Christopher Walken. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami tragikomiczna historia  
Michaela „Eddie’ego” Edwardsa, brytyjskiego skoczka narciarskiego amatora, który nigdy nie 
przestał wierzyć w siebie - mimo iż nikt inny nie podzielał wiary w jego możliwości.

(Repertuar Kina w Centrum Sztuki Współczesnej w dziale galerie, Kina Niebieski Kocyk w dziale 
Centra Kultury – ACKiS Od Nowa)

KINA
Śladem toruńskiego historyzmu 
2.04. (sobota), godz. 15.00
Prelekcja Katarzyny Kluczwajd. Wstęp wolny

Tany – tańce folkowe w praktyce 
6, 13, 20, 27.04. (środa), godz. 21.30
Współorganizator: grupa Bez Nazwy działająca pod skrzydłami Stowarzyszenia Inicjatyw 
Kulturalnych „tARTak”. Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy 
7.04. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem 
poprowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru będzie czas. Wstęp wolny

Szafa Gra w Wejściówce
14, 28.04. (czwartek), godz. 20.00-23.59
Jacek Chmielewski, właściciel sklepu Szafa Gra, i Krzysztof Grzęda zaprezentują nam część 
swojej kolekcji winyli. Wstęp wolny

Noc gier planszowych, 16.04. (sob.), godz. 20.00
Wstęp 15 zł (w tym 5 zł do wykorzystania w barze)

TiR czyli Teatr i Rodzina
24.04. (niedziela), godz. 18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, skoordynowane z pobytem rodziców na spektaklu. 
Zgłoszenie dziecka do udziału w bezpłatnych zajęciach jest możliwy po zakupieniu biletu na 
spektakl „Kwartet ” grany 24.04. o godz. 18.00

Wejście Do Gry , 26.04. (wtorek), godz. 19.30
Korzystając z wiedzy specjalistów z Grajfera, sklepu dla fanów gier, zaprezentujemy i ob-
jaśnimy zasady paru wybranych gier logicznych, układanek towarzyskich. Wiek dowolny - 
wstęp wolny.

(Potańcówki i sesje melodii tanecznych grupy n obrotów w dziale Inni organizatorzy)

KLUB STUDENCKI KADR
ul. Żeglarska 5, www.polskaanimacja.pl

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA” 
O!PLA jest oddolną/niezależną inicjatywą będącą przede wszystkim próbą odzyskania 
kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim widzem, a polską animacją autorską,  
a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej z naj-
ważniejszych dziedzin polskiej sztuki. Jak co roku na widzów czekać będzie największa pa-
norama najnowszej polskiej animacji, złożona z najlepszych realizacji z ostatnich dwóch lat. 
Jurorami będą wszyscy widzowie. 88 filmów podzielonych zostało na 6 kategorii
6.04. (środa), godz. 20.00 kategoria studyjna
13.04. (środa), godz. 20.00 kategoria szkolna
20.04. (środa), godz. 20.00 kategoria off & go!
27.04. (środa), godz. 20.00 kategoria animowany wideoklip
4.05. (środa), godz. 20.00 kategoria: formanimy + animowane fraszki
Wstęp wolny

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

Chango, 7.04. (czwartek), godz. 20.00
Czwórka szczecińskich muzyków znanych z występów na największych scenach w kraju 
i poza jego granicami. Lata doświadczeń zdobytych w wielu zespołach owocują niezwykle 
przemyślanym i dopracowanym w najmniejszych szczegółach debiutanckim albumem zaty-
tułowanym „Mono vs. stereo”. Skład: Szymon Drabkowski - gitara elektryczna, Maciek Kałka 
- gitara basowa, Borys Sawaszkiewicz - hammond, rhodes, moog, Kuba Fiszer – perkusja

Algorhythm, 17.04. (niedziela), godz. 20.00
Przy współpracy pięciu rożnych artystycznych osobowości, w 2013 r. powstał niejednorodny 
projekt muzyczny, balansujący między melancholią a żywiołowością, muzyczną geometrią 
a spontaniczną abstrakcją. Muzyka AlgoRhythmu to przede wszystkim własne kompozycje, 
oscylujące wokół nowoczesnego jazzu. Emil Miszk – trąbka, Piotr Chęcki - saksofon tenoro-
wy, Szymon Burnos – pianino, Krzysztof Słomkowki – kontrabas, Sławek Koryzno - perkusja

Confusion Project, 28.04. (czwartek)
Trio jazzowe z Trójmiasta w składzie: Michał Ciesielski – fortepian, Adam Golicki – perkusja, 
Piotr Gierszewski - gitara kontrabasowa. Ambicją zespołu jest ukazanie muzyki jazz-fusion 
w świeżej, zwiewnej, tryskającej pomysłami odsłonie.
Na koncerty wstęp wolny



•  23.04. (sobota), godz. 10.30 Warsztaty kuchni algierskiej par Nadhir Mokhdar-Kharroubi „Inaczej 
couscous” (zapisy w sekretariacie AF – liczba miejsc ograniczona) 

•  14.05. (sobota), godz. 18.30 Finisaż Frankofonii 2016 : wernisaż wystawy Anny-Dończyk Gajos 
„Dziewczynka z Belleville” oraz koncert piosenek Edith Piaf w wykonaniu Mieczysława Gajosa 

Wstęp wolny

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VI Festiwal Cichej Muzyki: Barok zuchwały, 10.04. (niedziela), godz. 17.00
Wykonawca: Zespół Jacaras. Repertuar: tańce i pieśni Hiszpanii okresu baroku, znajdujące się w XVII 
i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich
Zespół powstał w 2009 roku. Tworzą go studenci i absolwenci Wydziału Instrumentalnego Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. Kierownikiem zespołu jest prof. Piotr Zaleski. Zespół wykonuje tańce i pieśni 
Hiszpanii okresu baroku, znajdujące się w XVII i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpań-
skich, opracowane na współczesne instrumentarium. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
ul. Szosa Chełmińska 224/226, www.zsm.torun.pl

XXIII koncert kompozytorski Szkolna Partytura, 22.04. (pt.), godz. 17.00
W programie muzyka ilustracyjna w wykonaniu solistów i zespołów. Zabrzmią tradycyjnie prawykona-
nia utworów najmłodszych uczniów szkoły, ale też absolwentów i pedagogów.
Miejsce: Sala Koncertowa ZSM, Wstęp wolny

KULTURHAUZ, ul. Poniatowskiego 5/2
tel. 517-468-708, www.kulturhauz.com

2.04. (sobota)
godz. 15.00-17.30 Son Clave jest Super!
Warsztaty perkusyjne dla dzieci i rodzin. Prowadzenie: Krzysztof Topolski. Zapisy: kulturhauz@gmail.
com. Wstęp wolny
godz. 21.00 Arszyn gra De Maria - interpretacja i wykonanie koncertowe utworów muzycznych Waltera 
De Maria: Cricket Music/ Ocean Music. Wstęp wolny

Otwarte Wtorki w KHZ, 5, 12, 19, 26.04. (wtorek), godz. 12.00-18.00
Przyjdź, zapytaj, zaproponuj! Zapraszamy na kawę

Akpatok, 8.04. (piątek), godz. 21.00
Koncert promujący album „Two Winters/Two Springs”. Wstęp wolny

Asia i koty, 10.04. (niedziela), godz. 21.00
Asia i Koty to solowy projekt Asi Bielawskiej. Wokalistka wciela się w rolę singer/songwriterki, przywo-
łując skojarzenia ze złotymi latami 60. Wstęp: 10 zł

Koncert Lotto, 13.04. (środa), godz. 21.00
Łukasz Rychlicki / Mike Majkowski / Paweł Szpura. Promocja płyty Elite Feline. Wstęp wolny

Koncert Bachorze, 22.04. (piątek) 
Grupa prezentuje swój brak wyobraźni w pełnym skupieniu, niejednokrotnie w melancholijnym unie-
sieniu boryka się z własnymi słabościami, tocząc bój o efemeryczność improwizacji i jej granice jedno-
cześnie. Maciej Maciągowski - syntezator modularny, Michał Jerzy Biel - saksofon barytonowy, Paweł 
Doskocz - gitara elektryczna

23.04. (sobota)
godz. 15.00-18.00 Continuum 
Warsztaty perkusyjne dla dorosłych. Projekt Continuum to działania dźwiękowe na preparowaną per-
kusję. Prowadzenie warsztatów: Antez (FR). Zapisy: kulturhauz@gmail.com. Wstęp wolny
godz. 21.00 Trio: Anna Zielińska / Rafał Iwański / Wojtek Jachna Wstęp wolny

Antez, 24.04. (niedziela), godz. 21.00
Francuski perkusista i rzeźbiarz dźwięków. Używa do gry nie tylko standardowych zestawów perkusyj-
nych, ale także przedmiotów codziennego użytku. Improwizuje, tworzy instalacje dźwiękowe. Pracował 
przy realizacji spektakli teatralnych, teatru tańca oraz przy produkcji filmów. Wstęp wolny

FUNDACJA PIONOWY WYMIAR KULTURY, www.pwk.org.pl

II Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową
4.04. (poniedziałek)
•  godz. 15.00 wernisaż fotografii członków Fundacji PWK; siedziba CCH, ul. Przedzamcze 12
•  godz. 16.30-18.00 warsztaty plastyczno-ruchowe Wpisane w gotyk, Dom Muz, ul. Poznańska 52
5.04. (wtorek)
•  godz. 11.30-13.00 wykład: dr Kamil Popowicz, UW: Wzór na Pana Boga. Współczesna fizyka i jej 

dowody na istnienie Boga; Collegium Maius (s. 311)
•  godz. 13.30 debata: Homo Monasticus we współczesnym świecie; miejsce: Collegium Maius (sala 

Kolankowskiego)

IINNI ORGANIZATORZY

UMK, UMT, TNT
www.festiwal.torun.pl, tel. 56 611-49-32

16. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 22-26.04. (piątek-wtorek)
Temat wiodący: Żywność. Celem jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców 
Torunia i regionu. W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin 
nauki, a także sztuki. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe 
laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz 
instytucji. W programie ok 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, 
wystaw, warsztatów i konkursów.
Centrum Festiwalowe: Dwór Artusa. 20.04. – rozdawanie wejściówek. Zapisy na wydarzenia, 
które tego wymagają – od 11.04.

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

Majówka 
29.04. (piątek), godz. 18.00 Koncert muzyki irlandzkiej
Wystąpią zespoły Thorn, Duo Celtic oraz zespół taneczny Beltaine – organizator: Dom Muz.
30.04. (sobota), godz. 12.00-17.30 Święto Tańca
Prezentacja różnorodnych stylów tańca z całego świata. Pokazy i warsztaty taneczne. W pro-
gramie m.in. tradycyjne tańce polskie i europejskie, taniec towarzyski, balet, taniec nowocze-
sny (w tym hip – hop) oraz tańce kultur Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Przy Łuku 
Cezara od godz. 13.00 do 17.00 będzie można spróbować swoich sił podczas warsztatów 
salsy solo, cha-cha-cha oraz street dance. W godz. 12.30-14.30 koło fontanny Cosmopolis 
warsztaty i pokazy tanga. W godz. popołudniowych zaprosimy do udziału w zabawie tanecz-
nej na rynku. Wieczór zwieńczy koncert Balkan Express uświetniony występem tancerki. Or-
ganizator koncertu: Toruńska Orkiestra Symfoniczna. 
Miejsce: Rynek Staromiejski
Konkurs dla mieszkańców Torunia „Zatańcz i Ty” 
Jeśli lubisz tańczyć i chcesz pokazać, co potrafisz –weź udział konkursie. Nagraj zatańczony 
przez siebie układ taneczny wraz z podkładem muzycznym i zamieść swój film w dowolnym 
serwisie umożliwiającym jego odtwarzanie. Następnie wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie www.tak.torun.pl/swietotanca i wpisz adres URL do strony, na której 
znajduje się nagranie. Na zgłoszenia czekamy do 26.04.

BIURO TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Profesor Filutek z Filusiem do pary odwiedzają ulicę Wielkie Garbary, 
1.04. (piątek)
godz. 12.00 Powitanie przy pomniku psa Filusia, występ aktora - recytacja wiersza, wspólne 
śpiewanie piosenki „Puszek - Okruszek”, konkurs dla dzieci z nagrodami, pokaz tresury psa 
połączony z krótką pogadanką, konkurs dla wychowawczyń z przedszkoli: Taniec z pieskiem 
- maskotką do piosenki „Pieski małe, dwa”
godz. 12.50 Przemarsz gości ulicami starówki na ul. Wielkie Garbary w asyście profesora 
Filutka
godz. 13.05 Święto ulicy Wielkie Garbary: Konkurs grupowy z pytaniami z przemarszu, poka-
zy chemiczne przygotowane przez uczniów SP nr 1 i pracowników  Centrum Chemii w Małej 
Skali przy UMK, Mini Lista Przebojów przeplatana Pokazem Mody Wiosennej, Festiwal Piosen-
ki Wiosennej, ozstrzygnięcie konkursów z działań towarzyszących, karaoke

ALLIANCE FRANÇAISE, ul. Kopernika 20, tel. 56 621-07-08

Frankofonia 2016 
•  5.04. (wtorek), godz. 18.30 Klub filmowy AF przedstawia : PolaFilms: Loïc Gatteau i film 

Etrangers/Obcokrajowcy – projekcja filmu i dyskusja
•  9.04. (sob.), godz. 10.00 Finał I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Krajach Frankofońskich 
•  14.04. (czw.), godz. 17.00 Zabawne dyktando z Żabą i Ślimakiem (zapisy w sekretariacie)
•  15.04. (piątek), godz. 17.30 Spotkanie z powieścią Sylvie Germain „A la table des hommes” 

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Chodny Potańc
2.04. (sobota), godz. 19.00 instruktaż taneczny, godz. 20.00 potańcówka
Tradycyjna potańcówka z balfolkowym repertuarem muzycznym. 

Modny Potańc 
30.04. (sobota), godz. 19.00 instruktaż taneczny, godz. 20.30 potańcówka
Potańcówka z tradycyjnym repertuarem muzycznym z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
W programie tańce polskie, szwedzkie, francuskie, portugalskie, węgierskie, w parach, setach, 
kole i korowodzie. Wstęp dowolny, dobrowolny
Przed potańcówką godzinny instruktaż taneczny dla niewtajemniczonych oraz wszystkich zain-
teresowanych tańcami pojawiającymi się na potańcówkach. Wstęp na instruktaż 10 zł.

Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Warsztaty tańców tradycyjnych w parach
2.04. (sob.), godz. 11.00-15.00  - wiwat, scottish, mazurka, fandango
Fandango - żywiołowy taniec z Kraju Basków. Warsztaty skierowane zarówno do 
początkujących (część I) jak i doświadczonych tancerzy, którzy będą mieli okazję wzbogacić 
swoje umiejętności taneczne. Wstęp: 40 zł całość / 20 zł jedna część

30.04. (sobota), godz. 11.00-14.00 mazurka, slängpolska, kujawiak 
Tradycyjne tańce, które się wykształciły w odrębnych społecznościach na etnograficznej ma-
pie świata, nierzadko stawały się pierwowzorami form tanecznych znanych współcześnie (np. 
tango, zouk). W ramach warsztatów przewidziane są: prezentacje tańca, ćwiczenia postawy 
i trzymania w parze, wypracowanie komfortu długotrwałego tańczenia, kroki podstawowe oraz 
zaawansowane, praktyka poruszania się po parkiecie, dobrego prowadzenia i podążania w pa-
rze. Wstęp: 35 zł (30 zł przy zgłoszeniu do 27.04),
zgłoszenia: nobrotow@gmail.com

Sesje melodii tanecznych tradycyjnie
4, 11, 18, 25.04. (poniedziałki), godz. 20.30 (do zamknięcia lokalu)
Spotkania otwarte dla muzyków - tańce polskie, szwedzkie oraz balfolk. Bardzo mile widziani 
na sesji są również tancerze.
Wstęp wolny, Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

KLUB SENIORA „ZACISZE”, ul. Bema 38a, tel. 698-194-471
Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja 
miejsc.

Spotkanie biesiadne, 7.04. (czwartek), godz. 16.00
W programie: dowcipy, kawały, przysłowia, piosenki biesiadne oraz wieczorek taneczny.

Wycieczka Biskupin – Wenecja – Gąsawa
29.04. (piątek) Zapisy do 7.04. pod nr tel. 698-194-471

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

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który ocalił miasto przed 
plagą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej Wieży, opowieść o powstaniu toruń-
skich pierników. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruń-
skich to połączenie interaktywnego muzeum i teatru.. 
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie, 
ostatni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 
Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 5 zł, 
dla dorosłych niepełnosprawnych: 8,5 zł

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

Majówka
29.04. (piątek)
godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni 
(6zł/dzieci, 8zł/dorośli)
godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)

•  godz. 18.00 wernisaż wystawy dr hab. Anny Wysockiej Kondycja ogniem wypalona, (cz. I); Między-
narodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Władysława Łokietka 3

6.04. (środa)
•  godz. 9.00-17.30 konferencja naukowa Jesuit Culture Between the Arts (prowadzący: Małgorzata 

Lisecka); miejsce: Collegium Maius (sala Kolankowskiego)
•  godz. 15.45-17.15 Sekrety medytacji chrześcijańskiej (w typie ignacjańskim), Duszpasterstwo 

Akademickie „Studnia” (tylko dla wolontariuszy PWK)
•  godz. 18.00 wernisaż dr hab. Anny Wysockiej (cz. II) Kondycja ogniem wypalona; Książnica Koper-

nikańska, ul Słowackiego 8
•  godz. 19.30 koncert poezji śpiewanej Pawła Wójcika „Chronić przed światem swój mały świat”; 

kafeteria Dworu Artusa „Struna Światła”
7.04. (czwartek)
•  godz. 10.00-17.30 warsztaty kaligrafii gotyckiej, siedziba CCH, ul. Przedzamcze 12 
•  godz. 18.00 wernisaż fotografii Marcina Święcickiego „W przedsionkach Ciszy” i spotkanie  

z poezją ojca Marka Mentyki (kapucyna); Dom Muz ul. Podmurna 1
8.04. (piątek)
•  godz. 9.00-14.00 warsztaty kaligrafii gotyckiej (c.d.), siedziba CCH, ul. Przedzamcze 12
9.04. (sobota)
•  godz. 15.00 wernisaż prac Edyty Lizak Spotkania z duszą; miejsce Dom Muz, ul. Poznańska 52
•  godz. 15.30 wernisaż wystawy powarsztatowej i pokonkursowej „Wariacje gotyckie” oraz rozda-

nie dyplomów i nagród, Dom Muz, ul. Poznańska 52
•  godz. 17.00 wernisaż wystawy poplenerowej „Duchowość i współczesne formy obrazowania", 

Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12/18
Wstęp wolny

FUNDACJA YOUHAVEIT, www.youhaveit.pl

Ćwirki, dzióbki i wikłaczki. Spotkania z ptasią kulturą
Cykl kreatywnych spotkań dla dzieci i seniorów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję po-
znać lepiej życie, specyfikę zachowań oraz swoistą kulturę ptaków zamieszkujących miasta, parki, 
łąki i lasy Torunia. Warsztaty są bezpłatne. Zgłoszenia: wypełniony kwestionariusz ze strony www 
należy przesłać na: fundacjayouhaveit@gmail.com
2-3.04. Ćwirki - Zajęcia terenowe (prowadzenie Rafał Paprocki  - Katedra Geobotaniki i Planowania 
Krajobrazu), ok. 2-3 godzin dziennie. Uczestnicy zapoznają się z mnogością i różnorodnością ga-
tunków żyjących na co dzień bardzo blisko nas. Po powrocie uczestnicy będą rozwiązywać zagadki 
tematyczne lub grać w gry towarzyskie z użyciem nowej wiedzy.
14-17.04. Dzióbki - Warsztaty twórcze (prowadzenie Robert Darowski i Jakub „Grajek” Grajkowski), 
ok. 2 godzin dziennie. Uczestnicy będą skupiać się na dźwiękach i melodiach wydawanych przez 
ptaki. Specjaliści podejmą próbę imitowania ich przy pomocy ludzkiego ciała (beat box) oraz wy-
tworzonych na tę okazję prostych instrumentów muzycznych.
21-24.05. Wikłaczki - warsztaty twórcze (prowadzenie Dagmara Pochyła i Natalia Wiśniewska),  
ok. 2 godzin dziennie. Grupa zostanie zapoznana z ptasią architekturą, czyli z niezwykłymi kon-
strukcjami mieszkalnymi, jakie budują niektóre gatunki ptaków np. wikłacze. Grupa stworzy bu-
dowlę /szałas plotąc z gałęzi pochodzących z miejskiej wycinki.
28.05. Spotkanie podsumowujące
Miejsce: Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, Domu Kultury!

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY
ul. Łokietka 3

Anna Wysocka - Kondycja ogniem wypalona 
Wystawa prac współorganizowana przez Fundację Pionowy Wymiar Kultury w ramach II Tygodnia 
Refleksji nad Kulturą Duchową
•  5.04. (wtorek), godz. 18.00, do 30.06. MCSM, ul. Łokietka 3
•  6.04. (środa), godz. 18.00- 31.12. Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE  
ODDZIAŁ W TORUNIU, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

Indonezja – spojrzenie społeczno-ekonomiczno-geograficzne
27.04. (środa), godz. 18.00-19.30
Wykład na temat wewnętrznego zróżnicowania społeczno-gospodarczego „nowego azjatyckiego 
tygrysa”. Spojrzenie na strategicznie położone, największe wyspiarskie państwo na ziemi, o naj-
liczniejszej społeczności muzułmańskiej. Wykład będzie ilustrowany zdjęciami z podróży geogra-
ficzno-etnologicznej. Wygłosi go Anna Dubownik – adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi UMK. Miejsce: 
ul. Lwowska 1, budynek Wydziału Nauk o Ziemi, sala 104 - Audytorium im. R. Galona. Wstęp wolny



1.04. (piątek)
  godz. 10.00  61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, także 22-23.04.,  WOAK
  godz. 12.00  Twórcze fascynacje II,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Profesor Filutek z Filusiem do pary odwiedzają ulicę Wielkie Garbary, 
 Rynek Staromiejski, ul. Wielkie Garbary
  godz. 17.00  Ilustracje-Inspiracje, do 15.04.,  Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
  godz. 17.00  W cieniu słomkowego kapelusza. Kultura Wietnamu, do 9.10.,  Kamienica 
pod Gwiazdą
  godz. 18.00  Film „Pan Rudnicki i samochody” oraz spotkanie z twórcą,  CSW
  godz. 18.00  Sebastian Kłosowski - Bez ujścia/Without issue, Justyna Olszewska - Auto-
tomia, Michał Smandek- Słońce Ziemi zgasło, do 3.05.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Prima aprilis symfonicznie - koncert specjalny TOS,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Wolny Rynek Poetycki – Poezja primaaprilisowa,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Raport, wystawa do 15.05.,  CSW
   Prace dzieci z Bułgarii, do 30.06.,  Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Kościuszki 47
   Prace Dzieci z Estonii, do 4.05.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka,  
ul. Kościuszki 
   Faszyn from Raszyn na Prima Aprilis,  Klub NRD
   The Cuts,  Klub Dwa Światy

2.04. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Otwarty Turniej Szachowy w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Filozofowanie z Dziećmi,  CSW
  godz. 15.00  Śladem toruńskiego historyzmu,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 16.00  XXV KATAR – Muzyka,  Od Nowa
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Piosenki francuskie,  MDK
  godz. 20.00  Chodny Potańc,  Wejściówka
  godz. 21.00  Arszyn gra De Maria,  Kulturhauz
   Super Girl & Romantic Boys,  Klub Dwa Światy

3.04. (niedziela)
  godz. 18.00  Film „Pora umierać” i „Jutro będzie lepiej” oraz spotkanie z twórcami,  CSW
  godz. 19.00  Bednarek,  Od Nowa
   Koncert: Marika Marta Kosakowska,  Klub NRD 

4.04. (poniedziałek)
  godz. 15.00  II Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową, do 9.04., Civitas Christiana,   
ul. Przedzamcze i inne miejsca
  godz. 19.00  Premiera płyty „Gorczyca i Przyjaciele”,  HRP Pamela
  godz. 19.00  „Sprzedawcy gumek”,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Grupa Improwizacyjna Teraz: „I co teraz?”,  Od Nowa

5.04. (wtorek)
  godz. 18.30  Przeciwciało – wystawa prac Katarzyny Spadło, do 29.04.,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Frankofonia: Loïc Gatteau i film Etrangers– projekcja filmu i dyskusja, 
 Alliance Française

6.04. (środa)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spacer po wystawie „Raport 2015”,  CSW
  godz. 17.00  Wieczór rękodzieła – ozdobne koronki,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Seryjni Poeci,  CSW
  godz. 19.00  Prof. Kazimierz Rochecki - wystawa, godz. 20.00 spotkanie,  Od Nowa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters : Szlakiem francuskich winnic,  Hanza Cafe

DZIEŃ PO DNIU 4KWIECIEŃ 2016
30.04. (sobota)
godz. 12.00 zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (2 godz., 10zł/dzieci, 
12zł/dorośli)
godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone 
wspólnym ogniskiem z kiełbaskami i zabawami (cubb, bule, strzelanie z łuku), 
(12zł/dzieci, 16zł/dorośli)
godz. 18.00 warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni 
(8,5zł/dzieci, 10zł/dorośli)
godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni 
(6zł/dzieci, 8zł/dorośli)
godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)
1.05. (niedziela)
godz. 10.00 pakiet gier i zabaw (bule, cubb, strzelanie z łuku, rzut podkową), 
(8,5zł/dzieci, 10zł/dorośli)
godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone 
wspólnym ogniskiem z kiełbaskami i zabawami (cubb, bule, strzelanie z łuku), 
(12zł/dzieci, 16zł/dorośli)
godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni 
(6zł/dzieci, 8zł/dorośli)
godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)
2.05. (poniedziałek)
godz. 12.00 zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (2 godz., 10zł/dzieci, 
12zł/dorośli)
godz. 13.00  zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone 
wspólnym ogniskiem z kiełbaskami i zabawami (cubb, bule, strzelanie z łuku), 
(12zł/dzieci, 16zł/dorośli)
godz. 18.00 warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni (8,5zł/dzieci, 
10zł/dorośli)
godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni 
(6zł/dzieci, 8zł/dorośli)
godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)
3.05. (wtorek)
godz. 10.00-11.30 pakiet gier i zabaw (bule, cubb, strzelanie z łuku, rzut podko-
wą), (8,5zł/dzieci, 10zł/dorośli)
godz. 21.00-22.00 nocne zwiedzanie Fortu z przewodnikiem w blasku pochodni 
(6zł/dzieci, 8zł/dorośli)
godz. 22.00-23.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)

INSTYTUT PROMOCJI NAUKI I EDUKACJI
Rynek Nowomiejski 19, tel. 509-994-879
www.ipnie.pl

Toruń myśli o … odpowiedzialności społecznej biznesu
21.04. (czwartek), godz. 13.00
Cykl spotkań zrodzonych z potrzeby pokazania i docenienia potencjału drzemią-
cego w mieście i jego mieszkańcach. Toruń myśli o sprawach ważnych, zarówno 
dla naszego miasta oraz regionu, jak i o kwestiach istotnych dla Polski, Europy, 
świata. Pierwsze spotkanie poświęcone jest współpracy pomiędzy biznesem 
i organizacjami pozarządowymi. Gościem spotkania będzie dr Marta Karwacka, 
torunianka, autorka książki „Siła współpracy” – pierwszej publikacji na polskim 
rynku pokazującej praktyczne rozwiązania oraz korzyści płynące z połączenia 
biznesu i sektora społecznego. Dr Karwacka jest ekspertem ds. CSR rekomen-
dowanym przez PARP oraz ekspertką Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Głos 
w dyskusji zabierze również przedstawiciel toruńskiej organizacji „Zielony Liść”, 
która z powodzeniem realizuje międzysektorowe partnerstwo.  Miejsce: CSW

TORUŃSKI SERWIS TURYSTYCZNY 
ul. Bankowa 14/16/16, tel. 56 621-02-32, 
660-061-352, www.turystyka.torun.pl

Weekendowe Zwiedzanie Regularne: Średniowieczne Stare Miasto 
2, 9, 16, 23, 30.04. (soboty), godz. 11.45 
Koszt: 16 zł, 2.04. 13 zł

  godz. 11.00  Wokół sztuki - wiosenne ozdoby,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Po Twoich śladach, wystawa do 5.05.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 17.00  Popołudnie z planszówkami,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej, 
ul. Jęczmienna
  godz. 18.00  Małgorzata Dawidek - Bodygraphy, do 8.05.,  Galeria Wozownia

13.04. (środa)
  godz. 17.30  Polska sztuka fotografii lat 80.,  WOAK
  godz. 19.00  Balkan Sevdah,  Dwór Artusa 
  godz. 20.00  Stand Up: Michał Leja i Ola Szczęśniak,  Od Nowa
  godz. 21.00  Koncert Lotto,  Kulturhauz
   Trna (RU), Show me a dinosaur (RU), Hegemone,  Klub NRD

14.04. (czwartek)
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Stereotypy myślenia o płci,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Luxtorpeda,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  Zagan Acoustic,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Koncertowa Fala,  Od Nowa
   Koncert: Joga,  Klub NRD

15.04. (piątek)
  godz. 9.30 i 18.30  Teatr Baniek Mydlanych,  Aula UMK
  godz. 10.00  Wierszo-klepka - konkurs recytatorski, także 22.04.,  Dom Harcerza
  godz. 17.00  Dzieła artystów ludowych z Tanzanii i Mozambiku, do 12.06., 
 Muzeum Podróżników
  godz. 17.30  Frankofonia: Spotkanie z powieścią Sylvie Germain „A la table des 
hommes”,  Alliance Française
  godz. 19.00  Ørganek,  Od Nowa
  godz. 19.00  Wieczór z poezją Aleksandra Janty-Połczyńskiego,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 19.00  Art Next To Fashion, do 11.05.,  CSW
  godz. 19.00  Wieczór Młodych Artystów, koncert TOS,  sala na Jordankach
   Festiwal dawnych komputerów i gier, do 17.04.,  Dom Muz, ul. Okólna
   Trzaski,  Klub NRD

16.04. (sobota)
  godz. 10.00 i 12.00  Bajki z Rzutnika,  CSW
  godz. 11.00  Podróże małe i duże,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne,  Dom Muz, ul. Poznańska

godz.12.00-14.00  Wyprawa w Głąb Sztuki,  CSW
  godz. 16.00  Równia pochyła - wystawa zbiorowa, do 30.04.,  Galeria Nad Wisłą
  godz. 16.00, 17.00  Czas dla Nas, koncert TOS,  sala na Jordankach 
  godz. 17.00  Spektakl z okazji 15-lecia Zespołu Baletowego Puenta, także 
17.04., OPP Dom Harcerza 
  godz. 18.00-22.00  I Toruńska Noc Muzealna,  Muzeum Podróżników, Muzeum 
Historii Torunia, Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 19.00  Edyta Geppert z zespołem Vasie,  Aula UMK
  godz. 20.00  Noc gier planszowych,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 20.00  Koncert Małpa Mówi,  Od Nowa
   Mamytownosie,  Klub NRD
   Soniamiki,  Klub Dwa Światy

17.04. (niedziela)
  godz. 16.00  Spektakl Przepraszam, co Pan tu robi?,  Aula UMK
  godz. 17.00  Mazowsze na Bis,  sala na Jordankach
  godz. 18.00  Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, do 19.04.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Piosenki Jonasza Kofty i Jana Wołka,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Algorhythm,  Tutu Jazz Club
   NADA 2: Arms and Sleepers,  Klub NRD
   Wieczór z iluzją 3: David Olesh,  Klub Dwa Światy

  godz. 20.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji “O!PLA”, także 13, 20, 
27.04. i 4.05.,  Klub Studencki Kadr

7.04. (czwartek)
  godz. 16.30  Bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem,  CSW 
  godz. 17.00  Spotkanie ze Zdzisławem Preisnerem,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Fotografie Marcina Święcickiego, do 7.05.,  Dom Muz
  godz. 18.00  Leszek Warmbier – Wewnętrzna konieczność, do 7,05.,  Galeria Dom 
Plastyka ZPAP
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 19.00  Operetki Czar. Część II,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Michał Rusinek - spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Urszula: XX Lecie wydania albumu Biała Droga,  Od Nowa
  godz. 20.00  Chango,  Tutu Jazz Club
   Koncert: Jesień,  Klub NRD

8.04. (piątek)
  godz. 17.00 i 20.30  Waldemar Malicki – Filharmonia dowcipu,  sala na Jordan-
kach
  godz. 18.00  Z archiwum Zakładu Kształcenia Artystycznego - Studia rysunkowe, 
do 8.05.,  Dom Muz
  godz. 19.00  Piosenki żeglarskie – Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, 
 Dwór Artusa
  godz. 19.00  Maria Peszek – trasa „Karabin”,  Od Nowa
  godz. 19.00  Monodram „Chuda”,  MDK 
  godz. 20.00  „Historia trójmiejskiej sceny alternatywnej”, spotkanie z Tymonem 
Tymańskim i Yachem Paszkiewiczem,  CSW
  godz. 21.00  Akpatok,  Kulturhauz
   Patataj, patataj…, do 4.05.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   Żywiołak,  Klub Dwa Światy

9.04. (sobota)
  godz. 11.00  Teatr Frajda: Łza Ziemi,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Niezła sztuka! Akcja „Zwierciadła”, do 10.04.,  CSW
  godz. 12.00-15.00  Loesje, warsztaty kreatywnego pisania,  CSW
  godz. 17.00  Kształty ducha, do 30.04.,  Galeria Wydziału Matematyki i Infor-
matyki UMK

  godz. 18.00  Justyna Steczkowska & Orkiestra Cygańska,  Aula UMK
  godz. 18.00  „Krzyżacy”, reż. Michał Kotański – premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Osiecka#Krajewski#Grochowicz,  Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Alosza Awdiejew – koncert jubileuszowy,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Tzn Xenna oraz trio Totenwald,  Od Nowa
   TAU + suporty,  Klub Dwa Światy

10.04. (niedziela)
  godz. 17.00  VI Festiwal Cichej Muzyki: Barok zuchwały,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Roman Terzyk – Pielgrzym, do 10.05.,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 20.00  Voo Voo,  Lizard King Toruń
  godz. 21.00  Asia i koty,  Kulturhauz
   Thermit + Exist,  Klub Dwa Światy

11.04. (poniedziałek)
  godz. 17.30  Wiosenna Inspiratornia,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Gala regionalna Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej, 
do 25.04.,  Od Nowa

  godz. 19.00  Paweł Gumola solo, Tomasz Lipiński z zespołem,  HRP Pamela

12.04. (wtorek)



24.04. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Mistrzostwa Przedszkolaków w Szachach,  OPP Dom 
Harcerza 

  godz. 17.00  Spektakl „Single i Remisy”,  Aula UMK
  godz. 20.00  Rebeka,  Lizard King Toruń
  godz. 21.00  Antez,  Kulturhauz
   Stand-up Toruń: Michał „Kempa” Kempa,  Klub Dwa Światy

25.04. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Spotkanie z Krzysztofem Vargą,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Młynarski obowiązkowo!,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Mitch Laddie Band oraz Ryszard Wolbach,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

26.04. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spójrz! Miejsce,  CSW
  godz. 14.00  Finał Miejski Konkursu 8 Wspaniałych,  MDK
  godz. 18.00  Spotkanie literackie: Paweł Dunin-Wąsowicz,  CSW
  godz. 19.30  Wejście Do Gry,  Kawiarnia Wejściówka 

27.04. (środa)
  godz. 17.00  W pierwszym rzędzie: O warsztacie animacji poklatkowej,  WOAK
  godz. 18.00-19.30  Indonezja,  Wydział Nauk o Ziemi
  godz. 20.00  Mikromusic ft. Skubas – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór podróżnika: Grand Canyon Colorado,  Od Nowa 

28.04. (czwartek)
  godz. 12.00  Po zielonej trawie... ,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Hemar „Marchewka – próba generalizacji” - premiera,  Impresaryj-
ny Teatr Muzyczny
  godz. 20.00  Kaliber 44,  sala na Jordankach
  godz. 20.00  Confusion Project,  Tutu Jazz Club
   Odwilż: Beyond the monolith Tour,  Klub NRD

29.04. (piątek)
  godz. 16.00  Filmy „Karski” i „Ostatni dzwonek”, godz. 20.00 spotkanie  
z Magdaleną Łazarkiewicz,  CSW
  godz. 18.00  Koncert muzyki irlandzkiej,  Rynek Staromiejski
  godz. 19.00  Jazziomals z polskim akcentem,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.30  Kabaret Smile – To Ci tłumaczę,  Aula UMK
  godz. 20.00  Natalia Przybysz i Shy Albatross,  Dwór Artusa 
  godz. 21.00  Majówka, do 3.05.,  Fort IV
   re:set 48h,  Klub Dwa Światy

30.04. (sobota)
  godz. 11.00-21.00  Rodzinne planszowanie,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00  Otwarte spotkanie dyskusyjne poświęcone książce A.C. Danto  
„Po końcu sztuki”,  CSW
  godz. 12.00-17.30  Święto Tańca,  Rynek Staromiejski i inne miejsca
  godz. 18.00  Złote Miotły,  sala na Jordankach 
  godz. 20.30  Modny Potańc,  Wejściówka
   Spektakl teatralny „Cień”,  MDK 
   Laser Terror,  Klub NRD

18.04. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Dzień Gitary,  HRP Pamela

19.04. (wtorek)
  godz. 17.00  Artysta jako naukowiec: Piotr Zawojski, Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Spotkanie z Łukaszem Orbitowskim,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Sztuka w Artusie: Pieter Bruegel starszy,  Dwór Artusa
   Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego, do 13.05.,  Galeria Forum

20.04. (środa)
  godz. 12.00 seans, godz. 14.00 wykład  Dzień na plus: Rozmowy o Kinie,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice: Kaszmir,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Jazz Club: Jan Ptaszyn Wróblewski - 80. urodziny,  Od Nowa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters : Potrugalia - Róża Błaś,  Hanza Cafe

21.04. (czwartek)
  godz. 13.00  Toruń myśli o … odpowiedzialności społecznej biznesu,  CSW
  godz. 17.00  Akademicka Przestrzeń Sztuki – U Teologów, do 31.05.,  Wydział 
Teologiczny UMK
  godz. 18.00  Język obcy sztuki – rozmowa z Jarosławem  Kozłowskim,  CSW
  godz. 20.00  Akty zgonu - spektakl Grupy Improwizacyjnej Teraz,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Marcelina,  Od Nowa
  godz. 22.00  Koncert: Chonabibe,  Klub NRD

22.04. (piątek)
  godz. 15.00-20.00  VI Festiwal Podróżnicy,  Muzeum Podróżników
  godz. 17.00  Koncert kompozytorski Szkolna Partytura,  Zespół Szkół Muzycznych
  godz. 19.00  Meisinger i Sinfonia Varsovia on tour,  Aula UMK
  godz. 19.00  Animowane wieczory: „Erotyczne fantazje Martyny Rz.”,  Dom Muz, 
ul. Podmurna 
  godz. 19.00  Uczta teatralna 2016,  MDK
  godz. 19.00  Gershwin, Bizet - koncert symfoniczny TOS,  sala na Jordankach
  godz. 20.00  Domowe Melodie,  Od Nowa
   16. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, do 26.04.,  różne miejsca
   Toruń za pół ceny, do 24.04.,  różne miejsca
   Koncert Bachorze,  Kulturhauz 
   Koncert DonGuralesko,  Klub NRD
   Vespa,  Klub Dwa Światy
   Fotoreporter roku 2015 - wystawa pokonkursowa,  Kawiarnia Wejściówka

23.04. (sobota)
  godz. 10.30  Frankofonia: Warsztaty kuchni algierskiej „Inaczej couscous”, 
 Alliance Française
  godz. 12.00  Dzień Wolnej Sztuki 2016,  CSW, Muzeum Diecezjalne, Galeria 
Wozownia
  godz. 17.00  Dziecięcy Międzynarodowy Dzień Tańca,  MDK
  godz. 18.00  Dzień Białej Flagi – spotkanie fanów Republiki, O d Nowa
  godz. 18.00  Spektakl „Złodziej”,  Aula UMK
  godz. 19.00  Koncert z okazji 60-lecia Piwnicy pod Baranami,  sala na Jordankach
  godz. 21.00  Trio: Anna Zielińska / Rafał Iwański / Wojtek Jachna,  Kulturhauz
   Wystawa Zawahaj się!,  CN Młyn Wiedzy
   SeaZone Music & Conference,  Klub NRD


