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Repertuar

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy: Noworoczna Gala 
Najpiękniejszych Arii Operetkowych, 5.01. (czwartek), godz. 19.00
Artyści z Ukrainy przedstawią koncert składający się z najwspanialszych utworów operetkowych 
i operowych najsławniejszych kompozytorów (m. in. J. Offenbach, J. Strauss, E. Kalmann, F. Lehar). 
Publiczność będzie się też bawić przy repertuarze musicalowym (m.in. My Fair Lady, Phantom of the 
Opera, West Side Story) wzbogaconym cudownymi strojami oraz brawurowymi układami taneczny-
mi. Na scenie ponad 50-osobowy skład wykonawczy: soliści, orkiestra pod batutą dyrygenta Vitaliy 
Kovalchuka, tancerze baletowi oraz chórzyści. Bilety: kasa CKK Jordanki, Pamiątki przy Flisaku, Hotel 
Meeting, Fan Shop, Coco Tours, Biuro Turystyczne Copernicana, Milenium Zakłady Bukmacherskie, 
Sklep z Piernikami ul. Panny Marii 3, Biuro Informacji Turystycznej Hall Główny Dworca PKP, Ośrodek 
Informacji Turystycznej ul. Franciszkańska oraz on-line: abilet.pl, bilety24.pl. Organizator: Impart

Teatr Kwadrat: Ślub doskonały 6.01. (piątek), godz. 15.30, 18.30
Organizator: Tamada

Edyta Geppert – recital, 7.01 (sobota), godz. 19.00
Piosenkarka znana z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej recitale są okazją 
usłyszenia perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy m.in. Magdę 
Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Mły-
narskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, a wśród kompozytorów: Włodzimierza Korcza, Seweryna Kra-
jewskiego, Andrzeja Rybińskiego. „Och życie, kocham Cię nad życie”, „Jaka róża, taki cierń” czy „Nie 
żałuję” - to jedne z wielu najbardziej znanych utworów artystki. Bilety: 75 i 95 zł dostępne w CKK 
Jordanki, biletyna.pl, kupbilecik.pl, rezerwacja telefoniczna: 605-555-676. Organizator: Adria

Kabaret Paranienormalni, 8.01. (niedziela), godz. 16.00 Organizator: Eskander

Muzyczny życiorys Franka Sinatry, 14.01. (sobota), godz. 19.00
Organizator: Royal Music

Dziwna para, reż. Wojciech Adamczyk 15.01. (niedz.), godz. 16.00, 19.30
Legendarny hit Broadway’u autorstwa najczęściej wystawianego komediopisarza amerykańskiego 
na świecie. Tytułowa dziwna para spotyka się na cotygodniowych partiach pokera: Oskar, dzienni-
karz sportowy, to świeżo rozwiedziony kochający uroki życia niepoprawny bałaganiarz. Feliks jest 
pedantycznym domatorem, hipochondrykiem i histerykiem. Kiedy małżeństwo Feliksa również się 
rozpada, Oskar w trosce o jego los proponuje, żeby się do niego wprowadził. Zderzenie dwóch krań-
cowo odmiennych charakterów jest zabawne, dowcipne i ciepłe.  Występują: Artur Barciś, Cezary 
Żak, Viola Arlak, Piotr Skarga, Witold Wieliński, Wojciech Wysocki/Jerzy Gudejko, Agnieszka Michal-
ska. Bilety: 50, 95, 125 zł dostępne w CKK Jordanki biletyna.pl, kupbilecik.pl, rezerwacja telefonicz-
na: 605-555-676. Organizator: Adria

Nadchodzące wydarzenia:
Widowisko baletowe Don Kichot, 14.02. (wtorek), godz. 20.00
Organizator: Agencja Artystyczna Avip Group
Skrzypek na dachu, 18.02. (sobota), godz. 15.00, 20.00 Organizator: Adria

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, Impresaryjnego Teatru Muzycznego 
w dziale Teatry, inne w dziale Inni organizatorzy)

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

Magda Steczkowska – Kolędy, 6.01. (piątek), godz. 18.00
Najpiękniejsze kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w wykonaniu Magdy Steczkowskiej. Przy 
akompaniamencie nastrojowego brzmienia fortepianu stworzy niezapomnianą, świąteczną atmos-
ferę, zapraszając słuchaczy do wspólnego śpiewania. Nie zabraknie też utworów autorskich, które 
łączą tradycyjną magię świąt ze współczesnym wykonaniem. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia, Włodzimierz Tyburski – wykład 
12.01. (czwartek), godz. 18.30
Filozofia i ekologia tylko pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Filozofia ekologiczna to dys-
cyplina ukazująca uwarunkowania filozoficzne, kulturowe i światopoglądowe, które mają wpływ na 
przyrodniczą rzeczywistość. Ekofilozofia ma ogromny wpływ na dyskusję, która się toczy wokół zrów-
noważonego rozwoju czy idei ekorozwoju. Wstęp wolny

CENTRA KULTURY
Saxmania – koncert, 13.01. (piątek), godz. 19.00
Pomysłodawca wydarzenia i muzyk saksofonista Dariusz Zaleśny zaprasza na wielkie święto 
saksofonu. Muzycy wykonają porywające standardy jazzowe z repertuaru m.in. Charlie Parke-
ra, Sonny Rollinsa, Philla Woodsa. Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa – Sonori Ensemble
19.01. (czwartek), godz. 19.00
Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety operowe, sceny operetkowe, a także standardy 
jazzowe. To wszystko będziemy mogli usłyszeć w trakcie niezapomnianego wieczoru, kiedy 
przeniesiemy się do krainy opery. W programie znajdą się najsłynniejsze sceny z oper: Tra-
viata, Nabucco, Lakme, Carmen, Don Giovanni, Opowieści Hoffmanna, Porgy and Bess i wiele 
innych. O magię wieczoru zadba Międzynarodowa Grupa Operowa Sonori Ensemble złożona 
z artystów operowych z Wiednia, Pragi i Wrocławia. Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny

Dzień Babci: Wymyśliłam pejzaż ten – piosenki Ireny Jarockiej i Anny 
Jantar, 20.01. (piątek), godz. 19.00
Okazja, aby sprawić przyjemność naszym babciom i dziadkom w dniu ich święta. W tą swo-
istą podróż wspomnień zabierze nas Barbara Broda-Malon i jej zespół, który wykona przeboje 
dwóch wielkich diw polskiej muzyki rozrywkowej. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Milonga Piernikowa, 21.01. (sobota), godz. 18.00-23.30
Parkiet Sali Małej rozgrzeje do czerwoności tango argentyńskie. Najbardziej istotnym elemen-
tem tego tańca jest pełna improwizacja kroków. Ta sama muzyka, ten sam utwór, różne pary 
mogą interpretować w swój indywidualny sposób uzależniony od przeżywanych emocji. Ten 
intymny flirt dwóch osób z muzyką poprowadzi toruńska grupa tancerzy tanga. Bilety: 15 zł

Sztuka w Artusie: Michał Anioł – neurotyczny geniusz renesansu 
(część 1), 24.01. (wtorek), godz. 18.30
Michał Anioł znany jest jako geniusz renesansu, rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta. Choć 
tworzył dzieła, którymi zachwycamy się do dzisiaj, jego życie nie było usłane różami. Wykład 
podzielony będzie na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostanie życie i twórczość 
artysty do roku 1505, kiedy na zaproszenie papieża Juliusza II wyjechał do Rzymu. Jak zawsze 
spodziewać się można nowych interpretacji, a także wielu ciekawostek i analiz. Wstęp wolny

Świat i okolice – Gruzja bez ściemy, 25.01. (środa), godz. 18.30
Gruzja to kraj o skomplikowanej historii, ale również jeden z popularniejszych kierunków tu-
rystycznych. O różnych obliczach tego kraju opowie podróżnik i bloger Krzysztof Nodar Ciem-
nołoński – Polako-Gruzin. Spotkanie będzie miało formułę stand-up show, audiowizualnego 
slajdowiska, wypełnionego barwnymi opowieściami i anegdotami, podszytymi kaukaskim, 
absurdalnym humorem i zadziornym przesłaniem. Bilety: 2 zł (emeryci, renciści, uczniowie, 
studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny)

Marika Krajniewska – spotkanie autorskie, 26.01. (czw.), godz. 18.30
Związana z Toruniem autorka opowie o swojej najnowszej powieści „Białe noce”. Jest to histo-
ria Oli – studentki z Warszawy, która poznaje w Petersburgu Sergieja. To spotkanie odmieni 
jej życie, a jemu mocno skomplikuje. Powieść z wojną w tle opowiada o trudnych relacjach, 
odwadze i oddaniu w imię miłości. Wstęp wolny

Tre Voci – Tenorzy – opera, musical, rozrywka
29.01. (niedziela), godz. 18.00
Magiczna podróż do świata największych hitów opery, musicalu, muzyki filmowej, na muzyce 
pop skończywszy. Trzej tenorzy – obdarzeni charyzmą, pasją śpiewu i poczuciem humoru, sta-
wiają w swoich koncertach na łączenie różnych gatunków muzycznych. Dlatego nie zabraknie 
takich klasyków jak „Nessun dorma” czy „Nella fantasia”, ale także znanych dobrze utworów 
„Show must go on” zespołu Queen, „Hallelujah” Leonarda Cohena czy popowego „Wrecking 
ball” Miley Cyrus. Bilety: 55 zł ulgowy, 60 zł normalny

Piłka nożna na polskim Pomorzu – Piotr Chomicki, Leszek Śledziona, 
Edwin Kowszewicz – spotkanie, 30.01. (poniedziałek), godz. 18.30
Sport to temat, który historycy często marginalizują, a to właśnie tam tkwią często naj-
prawdziwsze emocje. Książka to już druga odsłona cyklu. Tym razem dotyczy piłki nożnej 
na Polskim Pomorzu w latach 1920-1939. Spotkanie z autorami będzie doskonałą okazją,  
aby dowiedzieć się więcej o nie tak odległych wydarzeniach sportowych lub tych nieco mniej 
znanych. Wstęp wolny

Wszystkobranie w Dworze Artusa, 31.01. (wtorek), godz. 18.30
Pierwsze miesiące roku to czas wielkich sklepowych przecen. Dwór Artusa postanowił dołą-
czyć do tej akcji (a nawet ją przebić swoją ofertą!) i zorganizować niezwykły dzień „wszyst-
kobrania”. Każdy kto kupi symboliczny bilet będzie mógł wybrać sobie ze zgromadzonych 
materiałów (książek, plakatów, czasopism, folderów, płyt CD i DVD) wszystko czym będzie za-
interesowany. Obowiązują dwie zasady: zdrowy rozsądek i kto pierwszy ten lepszy. Bilety: 3 zł

Zwiedzanie Dworu Artusa, 17.01. (wtorek), godz. 16.30
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedostępne na co 
dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych z Dworem Artusa.  
Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł 
normalny

Filmowe poniedziałki:
9.01. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Czeska komedia obyczajowa opowiadająca losy wykładowcy uniwersyteckiego, który rezygnuje 
z akademickiej kariery. Swoje nowe miejsce znajduje w skupie butelek, który staje się dla niego 
oknem na świat przeżyć, radości i problemów wielu niezwykłych ludzi. 
16.01. (poniedziałek) godz. 15.00 i 18.30
Dramat obyczajowy. Na przestrzeni kilkunastu lat poznajemy historię chłopca, który z kilkulet-
niego dziecka staje się prawdziwym mężczyzną. Nowatorstwo filmu polega na nietypowej me-
todzie jego tworzenia. Przez jedenaście lat, co roku cała ekipa zbierała się i dokręcała kolejne 
części produkcji, tworząc tym samym panoramę współczesnego społeczeństwa ostatnich lat.
23.01. (poniedziałek) godz. 15.30 i 18.30
Wzruszający dramat, który przedstawia historię dwójki nastolatków zmagających się z nieule-
czalnymi chorobami. Początkowo łączy ich wyłącznie choroba, potem wspólne upodobania lite-
rackie, zaś z czasem rodzi się między nimi silna więź i niezwykłe uczucie. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru na pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Synestezja – wystawa zbiorowa, 10.01. (wt.), godz. 18.30, do 5.02.
Temat wystawy firmuje słowo synestezja, które wywodzi się od greckiego wyrazu syn – razem 
i aisthesis – czucie. Jest to psychologiczne zjawisko ścisłego kojarzenia ze sobą i niejako utoż-
samiania pewnych wrażeń, wyobrażeń i spostrzeżeń, otrzymywanych przy pomocy różnych 
organów zmysłowych i posiadających odmienną naturę. W wystawie biorą udział artyści zajmu-
jący się tym tematem w swojej twórczości. Wstęp wolny   

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

Klub Od Nowa

Spektakl improwizowany Grupy Teraz: Jednoślady
14.01. (sobota), godz. 19.00
Proste historie dziejące się w jednym miejscu i w jednym akcie. Grupa bierze widzów pod włos, 
ciągnie ich za język i metodą amatorskiej psychoanalizy podróżuje palcem po mapie ich myśli.
Bilety: 10 zł studenci, zapisani na fb; 15 zł pozostali

Slam Poetycki, 16.01. (poniedziałek), godz. 20.00
Impreza, podczas której artyści przedstawiają swoje teksty, a publiczność ocenia na bieżąco 
zarówno treść wierszy, jak i umiejętności oratorskie poety i wyłania najlepszego autora wie-
czoru. Wstęp wolny

Stand-up w Od Nowie: Darek Gadowski i Piotrek Szumowski
18.01. (środa), godz. 20.00
Dwóch komików ze Stand-up Polska, poniekąd nietypowych. Darek jest nowym nabytkiem eki-
py, a Piotrek ostatni rok spędził podróżując dookoła świata. Czyli też dwie kompletnie odmienne 
perspektywy na komedię, życie, wszechświat i inne takie. Bilety: 20 zł

Koncertowa Fala: Panzerfaust, 19.01. (czwartek), godz. 20.00 
Zespół grający rocka tworzy pięciu muzyków, grających w klasycznym, gitarowym składzie. Za-
łożycielem zespołu i autorem większości tekstów jest gitarzysta Zbigniew Cempa. Wstęp wolny

Koncert grupy L.A.S., 20.01. (piątek), godz. 20.00
Nowy projekt Jacka Lachowicza (Ścianka i Lenny Valentino). Koncert odbędzie się w związku 
z premierą (20.01.) kolejnego albumu „Mieszany”. Ważny element stanowią wizualizacje doda-
jąc kolejną przestrzeń muzyce. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu.

Wieczór Podróżnika: spotkanie z Weroniką Migą – Moja włoska 
przygoda, 25.01. (środa), godz. 20.00
Włochy – doskonała kuchnia z pizzą i spaghetti znanym na całym świecie, piaszczyste plaże, 
liczne zabytki i wspaniała architektura. Weronika Miga to studentka V roku prawa i swoją hi-
storię z wyjazdem do kraju past i oliwek rozpoczęła od zgłoszenia się do programu wymian 
studenckich. Włochy tak ją zauroczyły, że półroczny wyjazd przedłużył się o kolejne pół roku.  
Od momentu powrotu do Torunia we Włoszech była już kilka razy. Wstęp wolny

27. Afryka Reggae Festiwal, 28.01. (sobota), godz. 18.00 
Dochód przeznaczony będzie na utrzymanie i konserwację studni w południowym Sudanie, któ-
ry jest szczególnie narażony na brak wody pitnej. Organizatorami festiwalu jest Stowarzyszenie 
Toruńska Grupa Inicjatywna - Nowe Społeczeństwo, Od Nowa oraz Polska Akcja Humanitarna. 
Wystąpią: Vavamuffin, Tabu, Słoma i D’roots Brothers, Damian Syjonfam, CT Tones, Kompanija 
Reggae Sound. Bilety: 35 zł, 40 zł w dniu koncertu

Galeria 011

Wystawa plakatów towarzysząca Koncertowi Specjalnemu Pamięci 
Grzegorza Ciechowskiego, do 10.01.
Wystawa podsumowująca piętnastoletnią historię koncertu.

Potęga małej formy, 18.01. (środa), godz. 19.00, 20.02.
Projekt wystawienniczy prezentujący dorobek i zainteresowania twórcze wykładowców oraz stu-
dentów związanych z Zakładem Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK przez pryzmat małych form 
graficznych. Specyfika kameralnego formatu sprawia, że nieraz jest on polem do poszukiwań, od-
skocznią od większych realizacji, bądź ich dopełnieniem, wreszcie dla niektórych twórców staje się 
głównym nośnikiem artystycznej wypowiedzi.

Galeria Dworzec Zachodni

Brodnicki Park Krajobrazowy – Wystawa poplenerowa, do 10.01.
Wystawa w ramach Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”. Wystawa jest plo-
nem pleneru fotograficznego, który odbył się na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Auto-
rzy: Adamska Edyta, Adamski Adam, Cieszyńska Liliana, Dziugieł Ireneusz, Jeleński Jarosław, Olkie-
wicz Piotr, Sarnowski Dariusz, Szumigaj Piotr, Tamborek Piotr, Wojciech Wójcik, Zwolińska Anna.

Grafika Natalii Romaniuk - Tysiące niepewności...
11.01. (środa), godz. 19.00, do 17.02.
Absolwentka Grafiki Warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróż-
nieniem w pracowni Druku Cyfrowego u dr Dariusza Gajewskiego w grudniu 2009 r. Stowarzysze-
nie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie włączyło jej dyplom do przeglądu Najlepszych 
Polskich Dyplomów Graficznych. W czerwcu 2014 r. obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Uprawia: fotografię, grafikę warsztatową - akwafortę, grafikę cyfrową oraz 
grafikę projektową.  Na wystawie zaprezentowane zostaną grafiki z cyklu „De-konstrukcja tożsamo-
ści”. Cykl ten jest widocznym świadectwem wiary w przedstawienie obrazowe, lecz i świadomości 
zachodzących przemian. 

Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu: 19.00-22.00
Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk

Snowden, reż. Oliver Stone, Francja/Niemcy/USA 2016
9.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
Trzymający w napięciu thriller sensacyjny o najsłynniejszym demaskatorze naszych czasów – 
Edwardzie Snowdenie. Pracujący dla służb specjalnych Edward Snowden decyduje się ujawnić 
ściśle tajne informacje, dotyczące nielegalnego podsłuchiwania przez rząd Stanów Zjednoczonych 
milionów ludzi na całym świecie. Amerykański rząd ma tylko jeden cel - złapać Snowdena.

Scena ciszy, reż. Joshua Oppenheimer, 2014, 10.01. (wt.), godz. 19.00
Jak to jest ocaleć ze zbrodni ludobójstwa dokonanej przez brygady śmierci w latach 60. XX wieku 
w Indonezji? Jakie to uczucie żyć u boku bezkarnych morderców swojego rodzonego brata? Adi Ru-
kun, optyk w średnim wieku, decyduje się przerwać milczenie i zrobić coś zupełnie niewyobrażal-
nego w społeczeństwie, gdzie mordercy nadal pozostają bezkarni i żyją w sąsiedztwie swoich ofiar. 
Postanawia skonfrontować ich z makabrycznymi czynami, których się dopuścili i podczas badania 
wzroku proponuje im spojrzenie na przeszłość z innej perspektywy.

Pitbull. Niebezpieczne kobiety, reż. Partyk Vega, Polska 2016
16.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
Najnowsza część trylogii zrealizowana przez Vegę. Film oparty na historiach policjantek. Całość 
fabuły koncentruje się wokół mafii paliwowej i wyłudzeń podatku VAT na kwoty setek milionów zło-
tych. Oprócz potężnej dawki emocji w filmie nie zabraknie charakterystycznego dla marki Pitbulla 
poczucia humoru, którego w tej części jest jeszcze więcej niż w poprzedniej.

Egzamin, reż. Cristian Mungiu, Francja/Belgia/Rumunia 2016
17.01. (wtorek), godz. 19.00
Romeo Aldea żyje od lat w małżeństwie, w którym nie ma miłości. Z uwagi na dobro dziecka odsuwa 
od siebie decyzję o rozwodzie, jednocześnie utrzymując potajemne kontakty z kochanką. Najważ-
niejsze jest dla niego szczęście dorastającej córki, dla której zrobiłby wszystko. Próbuje stworzyć 
jej jak najlepsze warunki do startu w dorosłe życie i marzy o tym, by celująco zdała maturę, a potem 
wyjechała na studia do Wielkiej Brytanii. Jednak w obliczu dramatycznego zdarzenia bezgraniczna 
miłość i dobre chęci okażą się niewystarczające.

Światło między oceanami, reż. Derek Cianfrance, N. Zelandia/USA 2016
23.01. (poniedziałek), godz. 19.00



Bohater wojenny Tom Sherbourne przyjmuje posadę latarnika na bezludnej wyspie u wybrzeży Austra-
lii. Wkrótce przybywa jego ukochana żona Isabel. Ich niespełnionym pragnieniem jest dziecko. Miesią-
ce bezowocnych starań i pogłębiające się uczucie oddalenia zaczyna wpędzać Isabel w depresję. Wte-
dy do wybrzeży dobija łódź, na której pokładzie Tom znajduje martwego mężczyznę i żywe niemowlę.

Zaćma, reż. Ryszard Bugajski, Polska 2016, 24.01. (wt.), godz. 19.00
Fabuła filmu koncentruje się na okresie życia Brystygierowej, w którym sadystyczna zbrodniarka 
próbuje zerwać z niewygodną przeszłością. Była oprawczyni polskich bohaterów próbuje skontak-
tować się z prymasem Stefanem Wyszyńskim, którego wcześniej sama przesłuchiwała.

Zwierzęta nocy, reż. Tom Ford, USA 2016, 30.01. (pon.), godz. 19.00 
Przed piętnastoma laty Susan Morrow opuściła męża, Edwarda, ambitnego pisarza w wiecznym 
kryzysie twórczym. Dziś Susan jest właścicielką galerii i szczęśliwą małżonką innego mężczyzny. 
Któregoś dnia otrzymuje od Edwarda rękopis jego pierwszej książki, brutalnego thrillera, który 
Susan interpretuje jako symboliczną zemstę za rozstanie.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Festiwal Filmów Jednego Gościa, 31.01. (wtorek), godz. 19.00
Wstęp wolny. Szczegóły w dziale Inni organizatorzy – Marcin Gładych

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Koncert karnawałowy – Tango Argentino, 6.01. (piątek), godz. 18.00 
Porywające tanga Astora Piazzolli w wykonaniu Tria Grzegorza Frankowskiego z Krakowa, opar-
tego na klasycznym składzie kameralnym tanga. Na fortepianie Jacek Bylica – muzyk Ewy De-
marczyk. Muzycy zabiorą w karnawałową podróż z tangiem dookoła świata. Odwiedzimy Buenos 
Aires, Nowy Jork, Paryż by posłuchać utworów Piazzolli, Gardela, Galliano. Nie zabraknie także 
polskich akcentów – kompozycji Szpilmana, Petersburskiego, Frankowskiego. Wystąpi zawodowa 
para taneczna, klasy mistrzowskiej – Paulina Policzkiewicz-Woźniak i Janusz Woźniak.

Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze – Koncert kolęd i pastorałek 
7.01. (sobota), godz. 18.00
Piękne wykonanie, piękne stroje składają się na zjawiskowy koncert, który trzeba obejrzeć.

Maryla Rodowicz, 15.01. (niedziela), godz. 17.00
Niekwestionowana królowa i pierwsza dama polskiej piosenki. Od wielu lat z ogromnym powo-
dzeniem i wdziękiem nieprzerywalnie koncertuje po całym świecie. Na swoim koncie ma ponad 
20 płyt w milionowych nakładach. Ma miliony fanów, tysiące koncertów i ogromną ilość hitów, 
śpiewanych przez kolejne pokolenia. Bilety: Agencja Artystyczna Tamada, tel. 501-754-011, sklep 
Pamiątki Ratusz, Biuro Podróży Veolia Dworzec PKS, tel. 56 655-47-47

Karnawał z Grażyną Brodzińską i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną
22.01. (niedziela), godz. 17.00 Szczegóły w dziale TOS. Bilety: 79/69 zł

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Idee, Na zdrowie, …To takie proste!, Zawahaj się!

Centrum czynne: wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 11.00-17.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 17 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 37 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 14 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 12 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 13 zł/60 min + 16 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 16 zł (grupa 10-30 os.)

Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 
4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 16 zł
Od 1.01.2017 r. CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 9 zł
Tury zwiedzania od wtorku do piątku: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00. W soboty i niedziele nie 
ma tur zwiedzania.
Uwaga! 6.01. CNMW czynne w godz. 11.00-17.00. W okresie ferii zimowych (31.01.-12.02.) otwar-
te w następujących dniach i godzinach:
wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (nie ma tur zwiedzania), sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00

Warsztaty dla szkół (do 27.01.):
Dzieciaki kontra zębowe robaki, wtorki, godz. 9.00 i 11.00, gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Łut szczęścia w korcu maku, środy, godz. 9.00 i 11.00, gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum
ABC o witaminie C, czwartki, godz. 9.00 i 11.00, gr. wiekowa: 1-3, 4-6 SP
Matematyk na tropie, piątki, godz. 9.00 i 11.00, gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum
Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki-środy-czwartki, godz. 9.00-11.00
Przez godzinę dzieci uczestniczą w warsztatach, a pozostały czas jest przeznaczony na zwiedzanie 
wystaw CNMW z opiekunem. Temat warsztatów prosimy ustalić z Michałem Matuszakiem 
– tel. 56 690-49-90 wew. 512; e-mail: m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl.
• Mali architekci- szlakiem zabytków z Torunia
Dla dzieci w wieku 5-6 lat.
• Wyprawa do zoo
Dla dzieci w wieku 4-6 lat 
piątki, godz. 9.00-11.00 Lisek i przyjaciele
Zajęcia w pracowni biologicznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00. Klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. 60 min. 
piątki, godz. 9.00-11.00 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www
Zajęcia w pracowni fizycznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00  Klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 60 min
piątki, godz. 9.00-11.00 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www
Zajęcia w pracowni multimedialnej:
• Klasa Przyszłości - Zaprojektuj przedmiot do druku 3D
3, 10.02. (wtorki), godz. 9.00-10.15 i 11.00-12.15 
Grupa dolecowa: dzieci od 10. roku życia. Dzieci do 13. roku pod opieką pełnoletniego opiekuna
Słyszałeś już o drukowanych w 3D zabawkach, protezach, a nawet domach? Wszystkie te przed-
mioty zostały przez kogoś zaprojektowane. Drukując na papierze, wystarczy wybrać zdjęcie lub 
napisać kilka słów. Jak jednak tworzyć przestrzenne obiekty? Tego nauczysz się na warsztatach 
modelowania 3D. 
Za pomocą programu Tinkercad, w prosty sposób wkroczysz w świat grafiki trójwymiarowej. Zbu-
duj swój pierwszy model, a następnie zobacz, jak staje się prawdziwy dzięki drukarce 3D! Jeśli lu-
bisz tworzyć, zmieniać i budować, to masz świetne podstawy do graficznej zabawy. Przyjdź i wykaż 
się kreatywnością, a może już wkrótce będziesz robił to zawodowo?

Ferie zimowe 2017, 31.01.-12.02.
Handmade, czyli ręcznie robione, wtorki, godz. 9.00 i 11.00
Pokażemy jak w sprytny sposób wykorzystać zbędne rzeczy z naszego otoczenia, aby samodzielnie 
stworzyć nowy przedmiot. Będziemy tworzyć m.in. biżuterię, klamerkowe ozdoby czy też mecha-
niczne zabawki. Gwarantujemy, że z warsztatów wyjdziecie z ogromnym poczuciem satysfakcji.
Na tropie herbowej zagadki, środy, godz. 9.00 i 11.00
Wykonując kolejne zadania dowiecie się jakie elementy tworzyły herb. Poznacie barwy heraldycz-
ne, zasady, według których je stosowano oraz sposób ich graficznego przedstawienia. Przekona-
cie się ponadto kto i w jakim celu używał herbów lub innych znaków zwanych gmerkami.
Czarodziejskie kartki, czwartki, godz. 9.00 i 11.00
Jak zrobić ruchome obrazki lub kartki z użyciem kawałków tektury? Jeżeli połączymy wycięte koła, 
prostokąty i kwadraty za pomocą spinek do papieru z jedną lub większą ilością wyciętych z tektury 
figur, będziemy twórcami prawdziwego mechanicznego dzieła.
Gdzie myszy zimują?, piątki, godz. 9.00 i 11.00
Zimą zwierzęta mają trudniejsze warunki do życia, związane jest to z niską temperaturą i proble-
mami ze zdobyciem pokarmu. Gdzie spędzają zimowe ferie małe organizmy widziane latem takie 
jak biedronka czy mysz? Zastanowimy się także jakie zmiany zachodzą w organizmach zapadają-
cych w sen zimowy.
Jak to z…książką było?, soboty, godz. 11.00 i 13.00
Tajniki powstawania książek. Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie, w prosty sposób zrobić 
swoją własną książkę, ozdobić ją i zabrać ze sobą do domu.
Zrób sobie eksponat, niedziele, godz. 11.00 i 13.00
Zajęcia połączą elementy sztuki i majsterkowania. Uczestnicy samodzielnie stworzą własne mini 
stanowisko eksperymentalne. Wspólnie rozwiążemy problemy, jakie pojawią się podczas tworze-
nia projektu, razem będziemy odkrywać w sobie pasję do majsterkowania i nutkę artysty.

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

Zamkowe Kino Zimowe
• 14.01. (sobota), godz. 18.00 Co się zdarzyło Baby Jane, reż. Robert Aldrich, thriller, 1962 r.
• 21.01. (sobota), godz. 18.00 Egzorcysta, reż. William Friedkin, horror, 1973 r.
Piwnice Ruin Zamku Krzyzackiego, wstęp: 9 zł (wino grzane w cenie biletu), od lat 18

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

Galeria Muz:
Izabela Kowalska-Wieczorek – ilustracje, grafika, rysunek satyryczny
do 20.01.
Izabela Kowalska-Wieczorek znana ilustratorka książek dla dzieci. W latach 1975-80 studiowała 
na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP /ASP/we Wrocławiu (dyplom z projektowania 
graficznego). Ma w swoim dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, krajowe i zagra-
niczne. Jest laureatką konkursów krajowych i międzynarodowych. Uprawia malarstwo, rysunek, 
grafikę warsztatową i wydawniczą /ilustracja i plakat/. Od wielu lat ilustruje książki dla dzieci, 
a od 2013 zajmuje się również rysunkiem satyrycznym. Od 1993 współpracuje z warszawską 
Fundacją Dzieciom - Zdążyć z Pomocą. Wystawa prezentuje bogaty dorobek autorki w dziedzinie 
ilustracji, grafiki oraz rysunku satyrycznego. Wystawa zorganizowana z okazji XXII Toruńskiego 
Festiwalu Książki 2016.

Kazimierz Rochecki – malarstwo, 29.01. (piątek), godz. 18.00
Kazimierz Rochecki (ur. 1959 Jasło) - profesor sztuk pięknych, malarz, rysownik i witrażysta, 
autor obiektów o charakterze rzeźbiarsko-malarskim, instalacji i działań parateatralnych. Od 
1985 r. pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Do roku 2013 w Zakładzie Rysunku, aktualnie 
prowadzi pracownię witrażu w Zakładzie Malarstwa. Zrealizował ponad 120 monumentalnych 
witraży oraz 40 wielkoformatowych scen w technikach malarstwa ściennego. Projektuje i reali-
zuje witraże, malarstwo ścienne, wnętrza i wyposażenie obiektów sakralnych. Jest autorem 61 
wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 250 wystawach, warsztatach, festiwalach i pro-
jektach artystycznych, w kraju i za granicą. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest inicjatorem 
pomysłodawcą i kuratorem sześciu edycji Forum Malarstwa Polskiego. Tematyka jego twórczości 
malarskiej dotyczy kondycji człowieka, jego fizyczności i duchowości. Charakterystyczna dla 
jego malarstwa jest głęboka reliefowa faktura nasycona wielowarstwowym kolorem. W ostatnim 
czasie zarówno kolor jak i struktura prac stały się bardzo oszczędne, wręcz ascetyczne.

Fotogaleria:
Krzysztof Wesołowski – Fotografia portretowa, do 6.01.
Wystawa „Linia życia” to dotykanie codzienności w jej ludzkiej odsłonie. Portretowanie ulicy, może 
podglądanie? Poznawanie by zrozumieć i utrwalić autentycznie, czyli zatrzymać. Czerpanie z co-
dzienności zwykłej i niezwykłej jednocześnie. Koncentracja na historii, którą naznaczone są inten-
sywnie ludzkie twarze. Krzysztof Wesołowski ur. 1975 r., z wykształcenia pedagog. Na co dzień 
pracuje jako asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (wcześniej pracował jako 
asystent osoby bezdomnej). Fotografią zajmuje się od zawsze. Będąc w szkole średniej zatrzymy-
wał w obiektywie piękno rodzinnej Warmii. Aktualnie w jego kręgu zainteresowań pozostaje czło-
wiek i to, co go otacza. W swoich pracach opowiada historie zwykłych-niezwykłych ludzi. 

W odcieniach tanga - fotografia Joanny Stepaniuk
12.01. (czwartek), godz. 18.00
Joanna Stepaniuk – absolwentka NKJO oraz WNEiZ UMK w Toruniu – pasjonatka tanga i wszel-
kich form tanecznych od ludowych poprzez towarzyskie, salsę, bachatę na tangu kończąc. Bio-
rąc udział w wielu wydarzeniach tangowych, próbowała je uwiecznić na zdjęciach. Jej fotografie 
spotkały się z pozytywnym odbiorem, co zachęciło ją do zgłębiania wiedzy w tej dziedzinie. 
W kwietniu 2016 r. została oficjalnym fotografem podczas Tango Devoradores Marathon we 
Wrocławiu. Fotografując tango stara się pokazać klimat wydarzenia oraz emocje towarzyszące 
parze podczas tańca. 
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Mówią ulice - spektakl, 13.01. (piątek), godz. 18.00
Spektakl podsumowujący projekt „Mówią ulice”. Projekt stawia sobie za główny cel rozwój 
świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród młodych ludzi w Toruniu poprzez przełamywanie 
stereotypowego myślenia o osobie bezdomnej, ale i o teatrze, który może służyć za medium do 
podejmowania dyskusji na trudne tematy. Współorganizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kultural-
nych Tartak. Wstęp wolny

Klub Młodych Muz – podróż w chmurach
15.01. (niedziela), godz. 10.00 i 11.00
Zapraszamy na kolejne spotkanie z miłośnikami rodzinnych przygód z kreatywnością. Tym ra-
zem wzniesiemy się w wyobraźni 233 metry nad ziemię, przejdziemy błyskawiczny kurs latania 

i sprawdzimy, jak smakują chmury! Do Klubu Bardzo Młodych Muz (rodzinki z dziećmi w wieku 3-5 
lat) zapraszamy na godzinę 10.00, starszych Klubowiczów na godzinę 11:00. Bilet rodzinny (tanie 
linie lotnicze): 15 zł 

Podróże z Muzami – Dyskusyjny Klub Podróżnika
19.01. (czwartek), godz. 18.00
Stanisława Budzisz-Cysewska – „Kaukaz – miękkie podbrzusze imperium”. Kaukaz to niewielki 
teren o zasadniczym strategicznym znaczeniu nie tylko dla Rosji, ale także dla USA i UE. Po upadku 
ZSRR przetoczyło się przez ten kawałek świata aż siedem krwawych wojen (ostatnia w kwietniu 
2016 roku). W czasie spotkania będziemy głównie rozmawiać o dwóch ostatnich konfliktach: 
Górskim Karabachu oraz Osetii Południowej (2008), ale nie tylko... zahaczymy także o Czeczenię 
Ramzana Kadywowa, zimową Olimpiadę w tropiku, Polonię na Kaukazie Północnym oraz Biesłan 
i kult Stalina. Czy Kaukaz dryfuje w kierunku Wschodu czy Zachodu? I jakie są konsekwencje tych 
decyzji. Współorganizator: Fundacja Verda. Wstęp wolny

Zima z duszą – koncert zespołu HulajDusza
27.01. (piątek), godz. 19.00
Zespół założony został w 2007 i niemal od początku istnienia związany jest z Domem Muz. Pierw-
szym publicznym występem był udział w eliminacjach do festiwalu FAMA, które odbywały się w to-
ruńskiej Od Nowie. Zespół tworzą: Agnieszka Filipiak (gitara, wokal), Marta Lang (gitara, wokal), 
Iwona Gulczyńska (skrzypce, wokal). Agnieszka Filipiak jest autorką tekstów, w ostatnich latach 
również Marta Lang. Zespół w 2014 roku wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną po prostu „Hu-
lajdusza”. W czasie koncertu będzie można usłyszeć piosenki z tej płyty, ale także kolędy i poezję. 
Wstęp: 10 zł

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

Galeria na Podgórzu:
Aleksandra Bartkowiak-Mil - Zielono mi – refleksje na tematy pejzażu, 
do 9.01.
Wystawa jest kontynuacją dyplomu „Poza słowami-opowieści intymne”. W cyklu tym poprzez 
malowanie pejzaży artystka odkrywała swój własny wewnętrzny świat emocji. Tym razem w swój 
projekt włączyła osoby trzecie. Przeprowadziła rozmowy z osobami z różnych środowisk na tematy 
związane z naturą, z pejzażem (do cyklu dołączone są ich wypowiedzi ). Aleksandra Bartkowiak-Mil 
ur. 1989 r. w Bydgoszczy. Od 2002 do 2009 roku uczęszczała do Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W klasie przedmaturalnej wy-
jechała na 10-miesięczne stypendium do Uruguaiana w Brazylii. Studiowała na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. W 2014 roku uzyskała dyplom magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym oraz 
wyróżnieniem. 

Wystawa prac najmłodszych uczestników zajęć plastycznych przed 
świętem Dnia Babci i Dziadka, 17.01. (wtorek), godz. 16.30, do 31.01.
Autorami prac są dzieci z zajęć: Trening Kreatywności oraz Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp. 
prowadzonych przez Joannę Łagan. Na wystawie zobaczymy także portrety babć i dziadków wyko-
nane przez uczestników pracowni prowadzonej przez Zbigniewa Przybysza. Po otwarciu wystawy 
gości zaprosimy do wspólnych zabaw, w które bawiły się nasze babcie i dziadkowie. 
Na wystawy wstęp wolny 

Imprezy:
Spotkanie Trzech Króli, 5.01. (czwartek), godz. 11.00
Warsztaty ruchowo-plastyczne dotyczące tradycji związanych ze świętem Trzech Króli. Zajęcia or-
ganizowane we współpracy z Filią nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Tylko dla grup zorganizowanych. 
Zapisy pod nr. tel. 56 664-49-12. Wstęp: 3 zł

Na dobry początek roku…  9.01. (poniedziałek), godz. 17.45
Tworzymy kalendarze z ważnymi przesłaniami na każdy miesiąc. W czasie zajęć będzie można 
wykorzystać cytaty znanych twórców z całego świata oraz ozdobić tytułową stronę w różnych tech-
nikach plastycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych posiadaniem autorskiego kalen-
darza. Wstęp: 5 zł

Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci 
13.01. (piątek), godz. 17.00
Zabawa karnawałowa dla dzieci od lat 3, podczas której będziemy mieli okazję poskakać w rytm 
muzyki, wziąć udział w konkursach i zabawach. Dla maluchów zostanie również przygotowany 
słodki poczęstunek. Zapisy tel. 56 664-49-12. Wstęp: 5 zł

Podróże małe i duże – Portugalia i koniec Starego Świata
14.01. (sobota), godz. 11.00
Tym razem wraz z młodymi podróżnikami przeniesiemy się do pięknej Lizbony, popodziwiamy 
stare kamienice zdobione barwnymi płytkami azulejo i udamy się na Cabo da Roca, czyli koniec 
Europy. W programie także warsztaty z tworzenia autorskich azulejo. Wstęp wolny



Rodzinne warsztaty ceramiczne, 14, 28.01. (sobota), godz. 11.00
Na warsztaty zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Podczas zajęć będziemy mieli okazję zapo-
znać się z tajnikami warsztatu oraz przyjrzeć się całemu procesowi powstawania ceramiki – od le-
pienia poprzez szkliwienie aż do wypalenia. Wstęp: 15 zł

Wokół sztuki – zimowe lampiony, 19.01. (czwartek), godz. 11.00 
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Używając starych słoików, pasmanterii, elementów 
zdobniczych i farb akrylowych wykonamy różnymi technikami plastycznymi zimowe lampiony. 
Wstęp: 8 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Maski, maski, maski… przygotowania do karnawałowego balu 
25.01. (środa), godz. 17.45
Warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy poznają maski z różnych kultur
oraz stworzą maskę wybranego przez siebie bohatera literackiego, filmowego lub z własnej wy-
obraźni. Uczestnicy poznają również sposoby świętowania karnawału m.in. w Polsce, w Brazylii, we 
Włoszech i innych krajach. Wstęp: 3 zł

Teatr dla dzieci – wyjątkowe rodzeństwo, 21.01. (sobota), godz. 11.00
Spektakl w wykonaniu teatru Frajda. Bohaterami bajki są Wróbel i Kukułka – wyjątkowe, przybrane 
rodzeństwo. Ich przygody uczą dzieci, jak wielką wartością jest rodzina, jaką moc ma wyobraźnia 
i przyjaźń oraz że strach ma tylko wielkie oczy. Po spektaklu warsztaty dla dzieci. Wstęp: 8 zł

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

Inauguracja sezonu karnawałowego w Klubie Seniora 
9.01. (poniedziałek), godz. 16.00 
W programie tańce i zabawa przy muzyce na żywo. Wstęp wolny

Maska-rada, 10.01. (wtorek), godz. 16.00
Warsztaty tworzenia masek karnawałowych w różnych technikach plastycznych. Wstęp wolny

Popołudnie z planszówkami IV, 18.01. (środa), godz. 15.30
Zapraszamy na dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. W progra-
mie gra w Catan, Tik Tak Bum, Jungle Speed, Śpiące Królewny, Dobble, Wsiąść do pociągu i wiele in-
nych. Instruktorzy oraz stali uczestnicy zajęć w Domu Muz będą w razie potrzeby tłumaczyć zasady. 
Na zakończenie przewidziany jest gorący poczęstunek. Wstęp wolny

Rudacka potańcówka, 20.01. (piątek), godz. 15.00
Potańcówka dla seniorów i nie tylko organizowana wspólnie z Klubem Seniora. Wstęp wolny

Otwarcie świetlicy środowiskowej po metamorfozie
styczeń, godz. 16.00 (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
W programie prezentacja nowego wyposażenia świetlicy, gry i zabawy integracyjne oraz poczęstu-
nek. Wstęp wolny

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

Wystawa fotograficzna prac uczestników klubu Fotocyfra 
11.01. (środa), godz. 17.00 
Baby Jagi dla WOŚP, 15.01. (niedziela), godz. 17.00
Pokaz taneczny Korporacji tanecznej Baby Jagi z MDK pod kierownictwem Jolanty Michalak. Zapre-
zentuje się siedem grup wiekowych oraz soliści korporacji.

Koncert zespołu Let’s sing z okazji Dnia Babci i Dziadka 
20.01. (piątek), godz. 18.00
Nowa Scena Muzyczna: Karnawałowe Impresje Hiszpańskie 
21.01. (sobota), godz. 17.00
W programie piosenki hiszpańskich kompozytorów oraz szlagiery muzyki inspirowane kulturą kraju 
corridy i flamenco. Wystąpią: Magdalena Cysewska-śpiew, Michał Hajduczenia-śpiew i kontrabas; 
Krzysztof Pilarski-śpiew, skrzypce; Robert Matusiak-piano. Wstęp 15 zł

ZPiT Młody Toruń - Koncert Premier z okazji dnia Babci i Dziadka 
26.01. (czwartek), godz. 17.30 
Wystawa prac plastycznych Sandry Czerwińskiej
26.01. (czwartek), godz. 20.00 
Rysunki, malarstwo oraz komiksy studentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK, absolwentki pracowni 
Hortus z MDK.

Koncert o tematyce miłosnej zespołu wokalnego eRZetWu 
27.01. (piątek), godz. 18.00 

Bal Karnawałowy dla seniorów, 28.01. (sobota), godz. 16.30 
Bal otwarty jest dla wszystkich chętnych. Bilety: 5 zł do nabycia przed imprezą w portierni MDK.

Rozpoczęcie warsztatów feryjnych w MDK
30.01. (poniedziałek), godz. 10.00, do 11.02. 
Oferta zajęć na stronie internetowej MDK oraz Facebook’u. Zapisy przyjmowane są w portierni 
MDK. 

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

Otwarty Turniej Szachowy, 7.01. (sobota), godz. 10.00-14.00
Z cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich na rok 2017. Wstęp wolny

Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach
8, 29.01. (niedziele), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny

II Miejski Konkurs „Zimowa Piosenka”, 21.01. (sobota), godz. 11.00
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, wokaliści oceniani będą w dwóch kate-
goriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu 
muzycznego tematem związanego z zimą i świątecznym czasem. Zgłoszenia do 10.01. (karta 
zgłoszenia i regulamin dostępne na stronie www, profilu facebook OPP DH oraz w placówce).

Zimowy Bal Karnawałowy dla dzieci, 30.01. (pon.), godz. 16.00-17.30
Zapraszamy dzieci w wieku 3-8 lat. Wstęp wolny (premiowane oryginalne stroje karnawałowe)

Ferie w Ognisku – zajęcia otwarte, 30.01.-12.02
Zapraszamy dzieci i młodzież (5-19 l.) na zajęcia: twórcze, plastyczne, taneczne, wokalne, 
muzyczne, komputerowe, szachowe. Szczegóły na stronie www. Zapisy od 16.01. pod nr tel. 
56 622-39-50 oraz w portierni OPP Dom Harcerza. Zajęcia są bezpłatne.

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Z moich stron” 
styczeń-czerwiec - zbieranie zgłoszeń

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

W Pierwszym Rzędzie: Przegląd filmów dokumentalnych z Wajda 
School, 11.01. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze. W programie: Koniec świata, reż. Monika Pawluczuk; Ślimaki, reż. 
Grzegorz Szczepaniak; Budzik, reż. Piotr Małecki oraz Trampkarze, reż. Marcin Filipowicz. Wstęp 
wolny

Wybitne postacie z historii fotografii: Helmut Newton 
18.01. (środa), godz. 17.00
Wykład Stanisława Jasińskiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny

Warsztaty:
•  21-22.01. warsztaty aktorskie Przed kamerą – przed kastingiem. Zajęcia prowadzi Marta Kloc, 

cena: 150 zł, termin zgłoszeń: 13.01.
•  28.01. Copywriting i webwriting – twórz teksty, które sprzedają. Zajęcia prowadzi Dominik 

Pokornowski, cena: 120 zł, termin zgłoszeń: 20.01.

*****
Rozpoczynają się Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. W tym roku 
odbywają się one w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru. Do 12.02. przyjmowane są 
zgłoszenia zespołów i solistów do przeglądu w dziedzinie Muzyka. Udział wziąć mogą zespoły 
rockowe, bluesowe, heavy-metalowe, indie-rockowe, jak i twórcy z kręgów muzyki elektronicz-
nej, indie, newo-folku, new-jazzu, hip-hopu, nowych brzmień i wielu innych gatunków szeroko 
pojętej muzyki alternatywnej. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin znaleźć moż-
na na stronie www.woak.torun.pl

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 9 zł, ulgowy 6 zł, na pokaz 3D pt. „Księga Toruń”: 8 zł, ulgowy 5 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 13 zł, ulgowy 9 zł

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, bie-
siady piernikowe 

Wystawa czasowa:

Pierniki Elizy, opłatki i „ciasto życia”. O piernikach norymberskich 
do 28.05.

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: godz. 10.00-16.00
Bilety:
na interaktywną wystawę oraz powiązane z nią warsztaty 12 zł, ulgowy 7 zł
na interaktywną wystawę bez części warsztatowej 9 zł, ulgowy 6 zł
na warsztaty bez interaktywnej wystawy 7 zł, ulgowy 5 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Na czworakach. Fotografie Jerzego Kryszaka, do 22.01.2017 
Wystawa w ramach Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-16.00. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł

Dwa oddziały Muzeum wg zasad:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz 
w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i po-
kaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
• do Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty) oraz do Muzeum Historii Torunia 
(ekspozycje i pokaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
Bilety: 18 zł, ulgowy 11 zł dla każdej z wyżej przedstawionych możliwości
Dwudniowe bilety wstępu:
• do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej), Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety Torunia), Muzeum 
Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy pod 
Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł
• do Ratusza, na Wieżę Ratuszową, do Domu Mikołaja Kopernika (ekspozycje, makieta Torunia), 
Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy 
pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty)
Bilety: 50 zł, ulgowy 35 zł

Imprezy:
Boże Narodzenie piernikiem pachnące, 2-6.01.
Anioły z piernikowego grodu - warsztaty tworzenia aniołków z ciasta piernikowego. 
Bilety: 12 zł, ulgowy: 8 zł

Piernikowe Zimowisko, 16.01.-26.02., codziennie, godz. 11.00
Zapisy: tel. 56 656-70-79, 56 656-70-87. Miejsce: Muzeum Toruńskiego Piernika 

Konkurs muzealny „Piernikowe Boże Narodzenie”
Laureaci otrzymają 5 bezpłatnych wejściówek na warsztaty w Muzeum Toruńskiego Piernika.

Dzień Babci i Dziadka w Muzeum, 21.01. (sobota)
Miejsce: Ratusz Staromiejski 

Powitanie Chińskiego Nowego Roku – 2017 (Rok Koguta) 
Nowy Rok Chiński to najważniejsze święto w kulturze chińskiej, przypadające według zachod-
niego kalendarza w okolicach stycznia i lutego. Każdy Nowy Rok określany jest mianem jakiegoś 
zwierzęcia. W tym roku obchodzić będziemy Rok Koguta.

27.01. (piątek)
godz. 12.00 Kamienica pod Gwiazdą - warsztaty edukacyjne „Chińskie malarstwo tuszem” 

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
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wystawy czasowe:

• 550. rocznica zawarcia II Pokoju Toruńskiego, do 22.01. 
• Stanisław Borysowski – malarstwo i grafika, do 26.02.
•  Szkło i ceramika współczesna ze zbiorów Muzeum Okręgowego 

3.02. (piątek), godz. 17.00, do 24.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 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
bilety do Ratusza i na Wieżę Ratuszową: normalny 19 zł, ulgowy 14 zł 

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Herbata i sake – dwa napoje Japonii, do 12.02.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-16.00, bilety: normalny 9 zł, ulgowy 6 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:

Pejzaże kopernikańskie, do 5.02.

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

Bilety: 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 



28.01. (sobota)
• godz. 18.00 Ratusz Staromiejski - podróżnik Michał Cessanis „Nowy Rok w Chinach”
Sekretarz redakcji Travelera, wydał książkę, w której skrzy się od anegdot. Jest ona pełna nie 
tylko miejsc, ale i ludzi, których autor spotyka na drodze. To oni w Opowieściach z pięciu stron 
świata dzielą się historiami, tłumaczą miejscowe wierzenia, opowiadają legendy. I zabierają nas 
w podróż właśnie w pięć stron świata. Według mitologii chińskiej jest bowiem nie tylko wschód, 
zachód, północ i południe, są też podróże do środka – do samego serca odwiedzanych miejsc. 
• godz. 19.20 dziedziniec Ratusza Staromiejskiego - pokaz tańca ognia w wykonaniu Grupy Cyr-
kowa. Rozdanie ciasteczek z wróżbą.

Białe wakacje w Muzeum (warsztaty i zajęcia) 
• 31.01.–2.02. dla gości indywidualnych i rodzin (max. 20 osób, wiek 7-12 lat)
• 31.01. (wtorek) , godz. 10.00-14.00 Ratusz Staromiejski - ochrona zabytków i konserwacja
• 1.02. (środa), godz. 10.00-14.00  Muzeum Historii Torunia – dzień archeologiczno-historyczny
• 2.02. (czwartek), godz. 10.00-14.00 Muzeum Toruńskiego Piernika – dzień piernikowy
•  3.02. (piątek), godz. 10.00-14.00 Muz. Podróżników, Kamienica pod Gwiazdą – dzień przygodowy
Koszt udziału we wszystkich zajęciach, ze wstępem na Bal Karnawałowy - 60 zł, w jednym dniu 
warsztatów: 15 zł
II tydzień - dla grup zorganizowanych:
•  7.02. (wtorek), godz. 11.00 Kamienica pod Gwiazdą – Świat Orientu (kimona, ceremonia her-

baciana, orgiami)
•  9.02. (czwartek) , godz. 11.00 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika – Gra edukacyjna
Bilety: 6 zł dla każdego uczestnika

Warsztaty wypieku pierników
od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-15.00 o pełnych godzinach 
W trakcie warsztatów uczestnicy posiądą wiedzę i praktykę z zakresu piernikarstwa i stworzą 
wspaniałą pamiątkę, którą będą mogli wziąć ze sobą do domu. Na chętnych będzie czekać rów-
nież degustacja pierników jadalnych. Bilety: 8 zł ulgowy, 12 zł normalny

Piernikowe Laboratorium – Akademia Smaku
każda środa i sobota
Warsztaty kulinarne: przygotowanie ciasta, interaktywne zwiedzanie. Uczestnicy przygotują 
ciasto według jednego z historycznych przepisów na toruńskie pierniki. Będziemy opowiadać 
o dawnych tradycjach piernikarskich. Udamy się w podróż, która przybliży nam proces przygoto-
wania ciasta i historię składników. Bilety: 8 zł
Dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych. Miejsce: Muzeum Toruńskiego Piernika

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) 
Park Etnograficzny w Kaszczorku

Wystawy czasowe:

Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów 

Wigilia na Kujawach, Boże Narodzenie w Borach Tucholskich, 
Sylwester i Trzech Króli na Kociewiu, Przygotowywanie maszkar 
i strojów kolędniczych na Kaszubach - aranżacje świąteczne w chatach

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
Uwaga! 1.01 (niedziela) i 06.01. (piątek) muzeum nieczynne 

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

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 7.01. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 

Hejże ino, dyna, dyna! Kolędy i pastorałki, 11.01. (środa), godz. 18.00
29. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na wspólnym śpiewaniu pieśni tra-
dycyjnie związanych z różnymi momentami życia i kalendarza obrzędowego w kulturze ludowej. 
W styczniu zaśpiewamy ludowe kolędy i pastorałki. Zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania 
wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

Etnoigraszki: Rodzinne kolędowanie, 22.01. (niedziela), godz. 12.00 
Nowy cykl imprez dla rodzin z dziećmi. Skąd się wzięła woda do ukąpania Jezusa? Jacy kumowie byli 
przy chrzcie Dzieciny? Co Józef zrobił z pieluszkami? Dlaczego na Maryję pieski „nie brąchały” i jak 
jare pszczółki ugotowały jej wieczerzę. Zaśpiewamy ludowe kolędy i pastorałki, przy pomocy palusz-
ków pokażemy, którędy jechali Trzej Królowie, posłuchamy jak skrzypi śnieg i jak brzmi wiatr. Warto 
przynieść własne instrumenty. Bilet: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2).

Zimowe zwyczaje ludowe, 25.01. (środa), godz. 10.00
Spotkanie dla uczniów trzech toruńskich szkół specjalnych. Gościnnie wystąpi Scena Młodych 
Studio P z MDK prezentując koncert współczesnych pastorałek. Swoje programy nawiązujące do 
zimowych tradycji  ludowych przedstawią także uczniowie uczestniczących szkół specjalnych. 

Styczniowe przejaśnienia, 26.01. (czwartek), godz. 12.00
59. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. Program wypełnią opo-
wieści o dawnych tradycjach związanych ze spędzaniem wolnego czasu w styczniowe dni po świę-
tach Bożego Narodzenia. Przypomnimy także film „Gwiazda Dobrej Nadziei” o jasełkach w Brazylii. 
Przypomnimy dawne wspólnie śpiewane w domach piosenki, pogramy w gry towarzyskie. Chętni 
uczestnicy będą mogli wykonać wisiorek-amulet z masy porcelanowej. Bilet 3 zł/os.

EDUKACJA 
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludowej 
w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne pio-
senki i zabawy dzieci wiejskich. Bilety: 9 zł. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje 
i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
Wyginaj śmiało wyobraźnię - Zajęcia dla klas I – VI szkół podstawowych z elementami działań 
muzycznych lub plastycznych na wystawie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów;
Kolorowy kod kulturowy - Lekcje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nt. znaczenia koloru 
w kulturze na wystawie Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów.
Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność 
za przestrzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 
Roz(g)rywki muzealne - Oil City. Gorączka czarnego złota 
Dzięki tej grze można rozwinąć swoje kompetencje w zakresie biznesowego myślenia, kształtować 
postawę przedsiębiorczości, a także poznać mechanizmy powstawania nafciarskich fortun na pol-
skich ziemiach na przełomie XIX i XX wieku. Liczba graczy: 9-30, wiek: 13+, czas rozgrywki: 90-120 
minut. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe też 
terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl. Bilet: 3 zł

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 uniwersyteccy.

Wystawa Jerzy Edward Stachura malarstwo, do 27.01.
Na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy o tematyce związanej z ulubionymi miejscami  

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

Tekno, 6.01. (piątek), godz. 20.00
Połączenie gitarowego grania z syntezatorami i tanecznymi beatami. Wstęp wolny

Bękarty Stand-upu: Łukasz „Lotek” Lodkowski i Karol Modzelewski
13.01. (piątek), godz. 20.00
Karol i Lotek przebojem zawładnęli warszawską sceną  stand-upu. Bilety: 35 zł

Demakijaż, 19.01. (czwartek)
Spektakl kabaretowy, którego bohaterkami są cztery aktorki.

Pled Zepchlim - Led Zeppelin Tribute Band, 26.01. (czwartek)

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

Lana wóda, 5.01. (czwartek)
Trzaski vol.10 - Lista FB Free! 6.01. (piątek)
Residents NRD + Say Goodbye to Wuja, 7.01. (sobota)
Bisz Radex, 13.01. (piątek) Bilety: 30 /35 zł (dostępne w barze klubu)

Winter Bounce, 14.01. (sobota)
Koncert Sitek, 27.01. (piątek)
Bilety: 30 zł, 35 zł w dniu koncertu, online: www.ticketos.pl, sprzedaż stacjonarna - Salony Empik

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

Śląska Grupa Bluesowa, 11.01. (środa), godz. 19.00 Wstęp wolny

Knocking Bones (USA) oraz Buried Cities (USA)
16.01. (pon.), godz. 19.00 Oprócz koncertu wernisaż fotografii Wojciecha Zillmanna

Cliff Stevens Band (Can), 23.01. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Terry Mann Band (USA), 30.01. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900

Sesje melodii tanecznych 9, 16, 23, 30.01. (poniedziałek), godz. 20.00
Spotkania otwarte dla muzyków – tańce polskie, szwedzkie oraz balfolk.

Milonga, wieczór w rytmie tanga, 7, 21, 28.01. (sob.), godz. 20.00 
Wstęp: 10 zł

Fotograficzne Pogaduchy, 5.01. (czwartek), godz. 18.00
Gospodarz wieczoru Wojtek Szabelski wraz z Andrzejem Skowrońskim i Jackiem Szczurkiem po-
prowadzą rozmowy o fotografii. Tematem przewodnim wieczoru będzie cisza. Wstęp wolny

TiR – Teatr i Rodzina, 7.01. (sobota), godz. 18.00
Możliwość skorzystania z opieki dla dzieci przy okazji zakupu biletu na spektakl „Między nami”. 
Konieczne zapisy, ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje w BOW Teatru Horzycy

Potańcówka tradycyjna, 14.01. (sobota), godz. 19.00 Wstęp wolny

HANZA CAFE, ul. Piekary 28, tel. 511-047-347

Hanza Globtrotters , 24.01. (wtorek), godz. 19.00
„Jak próbowałem dogonić  kangury” -  Robert Czerniak i Joachim Czerniak. Wstęp wolny

Dotykanie Świata: Meksyk, 26.01. (czwartek), godz. 19.00
Cykl spotkań z obcokrajowcami, którzy opowiadają o swoim kraju.Gościem będzie Lorena, Mek-
sykanka mieszkająca w Toruniu, lektorka języka hiszpańskiego, autorka bloga Lorena Meksykan-
ka. Spotkanie w języku angielskim. Wstęp wolny

U

KLUBY
artysty: morzem, rodzinnym Grabówkiem i „Białymi Kujawami”. Jerzy Edward Stachura – bra-
tanek i uczeń legendarnego Edwarda Stachury, ma w dorobku czternaście tomików wierszy. 
Obok twórczości literackiej i muzycznej, od dwunastu lat zajmuje się malarstwem. Jego prace 
olejne, wykończone impastami, o żywej kolorystyce inspirowane są twórczością van Gogha 
i fowizmem. Były wystawiane w Polsce oraz w Szwecji i w Niemczech. Jego obrazy znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 

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

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.

Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobiście 
lub telefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, 
opiekunowie - 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 ZABAWEK I BAJEK 
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, mi-
siów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale rów-
nież wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, pro-
jekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci 
i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie oprócz środy w godz. 10.00 -17.00

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

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00
Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 
osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 
18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl



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

David Cronenberg - Evolution, do 26.03.
Pierwsza prezentacja w Polsce dotycząca twórczości tego kultowego reżysera. Składają się na 
nią oryginalne rekwizyty, kostiumy i fragmenty scenografii z filmów Cronenberga, jak również 
fragmenty jego filmów, osobiste zapiski i projekty. David Cronenberg jest jednym z najwybit-
niejszych twórców filmowych na świecie. Filmy takie jak Dreszcze, Wściekłość, Nierozłączni, 
Fast Company, Pomiot, Skanerzy, Wideodrom, Mucha, Nagi Lunch, Crash – Niebezpieczne po-
żądanie, eXistenZ, Martwa Strefa, M. Butterfly, Pająk, Historia Przemocy, Wschodnie Obietnice, 
Niebezpieczna metoda, Cosmopolis czy Mapy gwiazd, wyróżniają się indywidualną, oryginalną 
formą i tematyką, wzbudzając przy tym wiele kontrowersji. Więcej informacji: cronenberg.pl

Komu bije Dada?, do 5.02.
Wystawa studentów i absolwentów Wydziału Fotografii i Dynamicznego Obrazu Uniwersytetu 
Sztuk Pięknych w Bukareszcie. Celem wystawy nie jest osiągnięcie żadnej formalnej jedności, 
co byłoby sprzeczne z duchem Dada, ale raczej wyrażenie ciągłości trwania i znaczenia Dada na 
poziomie konceptualnym. Stąd, prezentowane na wystawie prace bardzo różnią się między sobą, 
ale łączy je wszystkie – od na pozór niewymyślnej fotografii otworkowej do bardzo wyrafinowa-
nych wideo – eksperymentalne podejście, tak typowe dla Tzary i innych dadaistów.

Ciechowski-Świetlik, do 8.01.
Fotografie Andrzeja Świetlika, na których uchwycił on nieżyjącego od 15 lat Grzegorza Ciechow-
skiego, mają dużą wartość nie tylko kolekcjonerską - również sentymentalną. Prezentowane są 
44 prace autorstwa Andrzeja Świetlika - artysty fotografa, współzałożyciela grupy Łódź Kaliska.

World Press Photo’16, 13.01. (piątek), do 12.02.
Najbardziej prestiżowy konkurs fotografii prasowej na świecie. W 2016 miała miejsce jego 59. 
odsłona, która przyciągnęła więcej fotografów niż kiedykolwiek - napłynęło ponad 80 tys. zdjęć, 
zgłoszonych przez 5775 fotografów ze 128 krajów świata. Większość prac dotyczyła kryzysu mi-
gracyjnego i właśnie z tym tematem wiąże się wybrane przez jury najlepsze zdjęcie prasowe. Na-
grodę Grand Prix otrzymał Australijczyk, Warren Richardson za nocne zdjęcie z granicy serbsko-
-węgierskiej, na którym migranci podają sobie dziecko przez ogrodzenie z drutu żyletkowego.

Stefan Kornacki - Do domu / Go Home – Inscription Project
27.01. (piątek), godz. 19.00, do 26.03.
Otwarcie wystawy indywidualnej Stefana Kornackiego połączone z performansem w wykonaniu 
autora. Kawałek metalu, który wylądowałby na złomie może zachwycić, komplikować życie, być 
dziełem sztuki, która stanie się rozpoznawalna w całej Europie. 9 lat tułaczki po festiwalach, 
wystawach, spektaklach. Od ruin Lizbony po ulice Tallinna. Spanie w garażach i zimnych maga-
zynach. Powybijane neony, powyginane blachy. Splendor, dziurawe plecy, wkręty, wideo, niedo-
mknięte budżety. Wracamy do domu!

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

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
5.01. (czwartek)
godz. 16.30 „Komu bije Dada?” – bezpłatne
godz.17.00 „David Cronenberg. Evolution” – bilet normalny 10 zł, ulgowy 5 zł

Koncert towarzyszący wystawie „Komu bije Dada?”, 14.01. (sobota)
Rumuński zespół Karpov not Kasparov, koncertowi towarzyszyć będzie wieczorek taneczno-szachowy

Wystaw się w CSW! Konkurs fotograficzny, od 3.01.
3 stycznia rusza nabór fotografii do piątej edycji „Wystaw się w CSW!” Do udziału zapraszamy 
wszystkich pasjonatów fotografii. Tematyka i format prac są dowolne. Wydrukowane i nieopra-
wione prace (do 6 sztuk) należy przynieść lub przesłać do recepcji CSW od 3.01. do 12.02. Na-
grodą dla autorów najlepszych zdjęć jest udział w zbiorowej wystawie w CSW, której otwarcie 
planujemy 3.03. W tym roku po raz pierwszy przyznana będzie nagroda Dyrektora CSW – wysta-
wa indywidualna w CSW. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.

SGALERIE
Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
• 11.01. (środa), godz. 12.00 Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych
Pokaz filmu „Tancerka”, reż. Stéphanie Di Giusto, Francja 2016. Kiedy Marie-Louise Fuller przy-
szła na świat na amerykańskiej prowincji, absolutnie nic nie wskazywało na to, że ta dziewczyn-
ka w przyszłości zostanie gwiazdą Opery Paryskiej i europejskich kabaretów czasu Belle Epoque. 
Loïe co wieczór elektryzowała publiczność tańcem, który nazwano serpentynowym. Szybko stała 
się ikoną epoki, symbolem pokolenia. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł.
• 17.01. (wtorek), godz. 12.00 Spacer po wystawie „Komu bije Dada?”
Po wystawie oprowadza Paulina Kuhn. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny, bez zapisów.
• 24.01. (wtorek) Eksperymenty Okołofotograficzne, godz. 12.00-13.30 warsztaty, godz. 13.30-
14.30 konsultacje fotograficzne
Spotkanie 4: „Podwójne widzenie – obrazkowa iluzja, część II”. Zagadnienia: kadrowanie, ste-
reoskop, stereogramy, fotoplastikon, film, google cardboard. Każde spotkanie składa  się z krót-
kiej opowieści okołofotograficznej i części warsztatowej. Po zajęciach zapraszamy chętnych na 
konsultacje dotyczące obsługi aparatu cyfrowego oraz złotych zasad poprawnego fotografowa-
nia. Na działania prosimy przynosić własne aparaty cyfrowe. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.
• 25.01. (środa), godz. 12.00 Komputer krok po kroku - od kupna przez konfigurację po Internet 
i więcej - spotkanie 3. Czytelnia, wstęp bezpłatny, bez zapisów

Wydarzenia dla dzieci:
• Filozofowanie z Dziećmi, 14.01. (sobota), godz. 12.00
Dla dzieci w wieku od 6 lat. Proponujemy najmłodszym przeplatane zabawami rozmowy na 
„trudne tematy” wykorzystujące i rozbudzające ich naturalną ciekawość. Tym razem pomyślimy 
wspólnie nad tym, czym jest zabawa. Bilet na warsztaty: 5 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
• Bajki z rzutnika, 21.01. (sobota), godz. 12.00
W trakcie kolejnego spotkania z cyklu Bajki z rzutnika obejrzymy bajkę „Jak Wojtek został straża-
kiem”, a po bajce zajmiemy się konstruowaniem własnych pojazdów.
Bilet na warsztaty: 8 zł. Obowiązują zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Zmysłoteka
Grupa I – wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunami
• 10.01., 11.01. Karnawał! Balonowo, kolorowo, cekinowo, wystrzałowo
•  17.01., 18.01. Babciu, dziadku, coś wam dam! Dla babci i dziadka prezent zrobimy, a potem 

ze śpiewem im go wręczymy
•  24.01., 25.01. Biały puch Z nieba pada, lecz to nie deszcz... A cóż to takiego? Biały puszek 

drogi kolego!
• 31.01. Moje małe zoo Pies i kot, kot i mysz, każdy z nas je kocha dziś.
Zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl. Bilet: 10 zł

Ferie w CSW! „Jakie to zwierzę?” - warsztaty z Izą Rutkowską
Iza Rutkowska – polska artystka, która swoimi działaniami z pogranicza architektury, designu 
i performansu ożywia przestrzeń publiczną, angażując lokalne społeczności i zyskując przy tym 
międzynarodowy rozgłos.
Wszyscy znamy rozmowy o dziecięcych rysunkach, kiedy dorosły mówi: „jaki piękny krokodyl”, 
a dziecko odpowiada: „to nie jest krokodyl, to jest dom!”. A co przypomina budynek CSW? Jakie 
to zwierzę? - zapyta jedna z najlepszych animatorek w Polsce. Nieskrępowana siła wyobraźni 
może sprawić, że odkryjemy nowy gatunek zwierza… albo Wielozwierza!
grupa I godz. 10.00-12.00, grupa II - godz. 12.30-14.30
• 30.01-3.02. warsztaty dla dzieci od 6 lat, również grupy zorganizowane
• 4.02-5.02. warsztaty dla  dzieci od 6 lat z opiekunami
Grupy liczą do 15 osób.
Wstęp: 7zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub nr tel. 56 610 97 16, już od 2 stycznia!

Centrum Literatury CSW

Spotkanie z autorkami i wydawcą książki „Obie” - Iwoną Chmielewską, 
Justyną Bargielską i Jarosławem Borowcem, 7.01. (sob.), godz. 17.00
W ramach II Toruńskiego Weekendu Księgarń Kameralnych odbędzie się spotkanie z autorkami 
i wydawcą książki „Obie”. Porozmawiamy o książkach do rozmyślania, oglądania i smakowania. 
Godzinę przed spotkaniem autorki podpisywać będą swoje książki w Księgarni Sztuki. Do koń-
ca stycznia w Czytelni będzie można oglądać wystawę prac Iwony Chmielewskiej. Wstęp wolny

Dada. Nowa fala - Spotkanie z Jakubem Kornhauserem
17.01. (wtorek), godz. 18.00
Jakub Kornhauser (ur. w 1984 r.) – literaturoznawca, tłumacz, poeta. Pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Członek redakcji „Literatury na Świecie”. Ostatnio wydał książkę „Całko-
wita rewolucja. Status przedmiotów w poezji europejskiego surrealizmu”.

Seryjni poeci. Bianka Rolando, 20.01. (piątek), godz. 18.00
Bianka Rolando - poetka, artystka sztuk wizualnych. Współpracuje z Galerią Foksal, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej oraz Galerią Leto. Za debiut prozatorski „Rozmówki włoskie” wyróżniona 
Medalem Młodej Sztuki w dziedzinie literatury. Za debiut poetycki „Biała książka” została uho-
norowana Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Autorka poematu „Modrzewiowe korony” oraz 
zbioru próz poetyckich „Podpłomyki”. Prowadzenie Malina Barcikowska, Szymon Szwarc.

Wieczór Scrabblowy, 30.01. (poniedziałek), godz. 18.00
Zapraszamy wszystkich fanów scrabble do Czytelni na wieczorne zimowe rozgrywki! Dla wytraw-
nych graczy to okazja, żeby zmierzyć się z innymi pasjonatami w tzw. realu, a nie przed ekranem 
komputera, a dla początkujących – początek wspaniałej przygody z najpopularniejszą i najbar-
dziej uzależniającą grą słowną na świecie.

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Kino Dla Seniora, 11.01. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Tancerka”, reż. Stéphanie Di Giusto, Francja 2016 (1 godzina 48 min)
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Spotkanie z Sebastianem Smolińskim, 19.01. (czwartek), godz. 18.00
Krytyk filmowy i dyskusja o rumuńskiej „nowej fali” po filmie „Nieprawi”.

Filmopisanie historii, 28.01. (sobota), godz. 11.00
cz. IV – warsztaty ruchu scenicznego z prof. Aleksandrą Dziurosz

Przegląd kinematografii rumuńskiej w ramach wystawy „Komu bije 
Dada?”
Przez cały miesiąc będziemy pokazywać filmy rumuńskie, m.in. Aferim!, reż. Radu Jude, Aliyah 
DaDa, reż. Oany Giurgiu, Czarodziejska Góra”, reż. Anki Damian, Egzamin, reż. Cristiana Mun-
giu, Psy, reż. Bogdana Mirica, Skarb, reż. Corneliu Porumboiu, W poszukiwaniu utraconego ojca,  
reż. Ionuta Teianu, Zabliźnione serca, reż. Radu Jude

Pozostałe wydarzenia:
• Kiedy muzyka spotyka się z obrazem – cykl o muzyce filmowej
• David Cronenberg Replay – retrospektywa filmów Davida Cronenberga
• English Friendly – polskie filmy z angielskimi napisami
Więcej informacji wkrótce na stronie www.csw.torun.pl

Repertuar:
Amerykańska sielanka, reż. Ewan McGregor, Stany Zjednoczone, 2016
W spokojnej dzielnicy zwyczajna, amerykańska rodzina prowadzi szczęśliwe życie do momentu, 
kiedy w mieście dochodzi do zamachu terrorystycznego, a główną podejrzaną staje się córka przy-
kładnej rodziny.
Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, reż. Paolo Genovese, Włochy, 2016
Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają 
zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy 
telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania. Niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo 
będzie zażegnać.
Elle, reż. Paul Verhoeven, Francja/Niemcy, 2016, 110 min
Michèle wydaje się niezniszczalna. Jest twardą szefową znakomicie prosperującej firmy zajmującej 
się grami video. Z podobną bezwzględnością podchodzi do życia prywatnego i uczuciowego. Bru-
talny atak, którego we własnym domu staje się ofiarą, zmienia jej życie na zawsze. Kiedy w końcu 
odkrywa, kto jest sprawcą, oboje poddają się swoistej grze – perwersyjnej i przerażającej.
Fritz Bauer kontra państwo, reż. Lars Kraume , Niemcy, 2015
W 1957 roku prawnik żydowskiego pochodzenia odkrywa niezbite dowody świadczące o winie 
Adolfa Eichmanna, hitlerowskiego pułkownika, odpowiedzialnego za organizację masowych trans-
portów Żydów do obozów zagłady, obecnie ukrywającego się w Buenos Aires. Jako były więzień 
jednego z takich obozów, pragnie postawić zbrodniarzy wojennych przed sądem i uparcie walczy 
o sprawiedliwość. Niestety, z powodu niejasnych powiązań niemieckiego wymiaru sprawiedliwości 
z byłymi Nazistami, doprowadzenie jakiejkolwiek sprawy do końca pozostaje wciąż niemożliwe.
Honorowy obywatel, reż. Gastón Duprat, Mariano Cohn, Argentyna/Hiszpania, 2016
Kalendarz Daniela Mantovaniego, argentyńskiego pisarza o międzynarodowej sławie, który zdobył 
wszystko – łącznie z Nagrodą Nobla, jest pełen obowiązków i prestiżowych wydarzeń. Ale Man-
tovani niespodziewanie odwołuje spotkania, aby pojechać do małego miasteczka, z którego po-
chodzi i które jest źródłem jego inspiracji. Ma odebrać medal Zasłużonego Obywatela. Spotkanie 
światowej sławy autora z mieszkańcami Salas obfituje w zabawne nieporozumienia.
Manchester by the Sea, reż. Kenneth Lonergan, Stany Zjednoczone 2016
Samotność i monotonię mieszkającego w Bostonie dozorcy przerywa nieoczekiwany powrót w ro-
dzinne strony. Mężczyzna musi zająć się osieroconym nastoletnim bratankiem. Historia przecięt-
nej rodziny z klasy robotniczej, od pokoleń mieszkającej w wiosce rybackiej w Massachusetts.
Paterson, reż. Jim Jarmusch, Stany Zjednoczone, 2016
Paterson jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Kocha swoją pełną szalo-
nych pomysłów żonę, która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłość. Mężczyzna ma czas na 
swoją pasję (pisanie wierszy), spacery z psem i spotkania z grupą zaprzyjaźnionych ekscentryków. 
Jednak na skutek zbiegu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera zostaje poddany próbie.
Powidoki, reż, Andrzej Wajda, Polska, 2016
Historia Władysława Strzemińskiego - pioniera polskiej awangardy, ze znakomitą rolą Bogusława 
Lindy. Intymny zapis ostatniego okresu życia obdarzonego charyzmą wybitnego malarza.

Toni Erdmann, reż, Maren Ade, Austria/Niemcy, 2016
Winfred jest rozwiedzionym, emerytowanym nauczycielem gry na pianinie, który uwielbia wygłu-
py i nieustannie robi kawały swoim sąsiadom na niemieckich przedmieściach. Jego córka Ines – 
pracująca za granicą konsultantka w wielkiej korporacji – lubi mieć wszystko pod kontrolą. Przez 
lata ich relacje nie układały się zbyt dobrze, więc kiedy ojciec nieoczekiwanie przyjeżdża na kilka 
dni odwiedzić córkę, jego wizyta przybiera zaskakujący przebieg. 
Wejście smoka!, reż. Mani Haghighi, Iran, 2015
Styczeń 1965 r. Detektyw Hafizi dostaje sprawę, która zmieni całe jego życie. Ma zbadać tajemni-
cze samobójstwo skazanego, który osadzony był w więzieniu na środku pustyni. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że miejsce jego osadzenia znajdowało się na starym cmentarzu,  
na którym co jakiś czas trzęsie się ziemia. Historia oparta na faktach.

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

do 8.01.:
Marcin Zawicki - Zarodki
Katarzyna Kujawska-Murphy - Transformacja błędów w prawdę
Paweł Olszczyński - Fetysze
Labolatorium Sztuki 2016 / Artysta Jako Podróżnik: Petr Dub - 
Anthropologist Translated

Małgorzata Wielek-M & Robert Listwan - Mam dzisiaj dobry dzień
13.01. (piątek), godz. 17.00, do 19.02.
Konfrontacja dwóch postaw malarskich artystów, którzy są w szczególnym punkcie drogi twór-
czej. Mając za sobą historię podjętych (lub porzuconych), przestudiowanych i wypracowanych 
tematów, do toruńskiej prezentacji wybrali syntezę swojego doświadczenia – portret. W tej intu-
icyjnie najbliższej im obecnie formie skupiają się na odmalowywaniu procesów formowania się 
samoświadomości, tożsamości, obecności we współczesnym świecie. Łączy ich zamiłowanie do 
tajemnicy, splatania sensów w misterne woale, wymuszające na widzu skupienie i dociekliwość 
w odcyfrowywaniu wszystkich wpisanych w obraz kodów. Twórcy ci, działający w Olsztynie i Kra-
kowie, w rzeczywistości nigdy się nie spotkali.

Damian Reniszyn - Królicza nora, 13.01. (pt), godz. 17.00, do 19.02.
„Wczołgała się więc (…) do króliczej nory nie myśląc o tym, jak się później stamtąd wydostanie” 
- Lewis Carroll Alicja w Krainie Czarów. Wystawa stanowi przegląd twórczości Damiana Reniszyna 
z ostatnich lat. Zainteresowania artysty koncentrują się na badaniu alternatywnych dróg percepcji 
sztuki i podważeniu przekonania o „nietykalności” obiektu artystycznego. Prace odnoszą się do 
dwóch głównych obszarów jego poszukiwań: doświadczania sztuki za pomocą zmysłu dotyku oraz 
eksplorowania nowych technologii. Ważną rolę odgrywają tu otwory – napotkane w najbliższym 
otoczeniu lub wydrążone w wykreowanych przez artystę obiektach – z jakimi wchodzi on w specy-
ficzną interakcję: w dziurach umieszcza bowiem swoją głowę lub kończyny. Artysta, którego postać 
przewija się w większości prezentowanych na wystawie prac, występuje w roli mediatora między 
odbiorcą a obiektem artystycznym. Na ekspozycji możemy doświadczyć sztuki na wiele różnych 
sposobów – poprzez wnikliwą obserwację, empiryczne zbadanie, utożsamienie czy też zabawę.

Rafał Sobiczewski - Bezcielesny, 13.01. (pt), godz. 17.00, do 19.02.
W najnowszych obrazach Rafał Sobiczewski łączy ze sobą dwa przeciwne sposoby postrzegania 
rzeczywistości: kładzie nacisk na aspekty związane z humanizmem, któremu jednak przeciwsta-
wia obraz medialny. Dominującym elementem jest obecność postaci człowieka i podkreślenie jej 
cielesności. Ten obraz artysta zestawia z poziomymi pasami, które kojarzą się z zakłóconym obra-
zem elektronicznym. W ten sposób w malarstwie Sobiczewskiego odnajdziemy „portret” człowie-
ka żyjącego w społeczeństwie medialnym i informatycznym, zdominowanym przez technologię.

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

Wydarzenia:
Oprowadzanie po aktualnych wystawach
22.01. (niedziela), godz. 12.00 Wstęp wolny

Architektura w Wozowni: Wykład Igora Gałązkiewicza 
30.01. (poniedziałek), godz. 17.00
W tym roku skupimy się na architektach młodego pokolenia, którzy mimo że kariery rozpoczęli 
niedawno, zdążyli już stworzyć świetnie działające pracownie i realizują ambitne projekty. Wy-
kład wprowadzający do tegorocznej odsłony cyklu wygłosi Igor Gałązkiewicz, który jest pomysło-
dawcą projektu Awangarda jutra?, promującego współczesną młodą polską architekturę poprzez 
szereg wystaw i publikacji.



B

Igor Gałązkiewicz – historyk sztuki, kurator. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim 
i Szkoły Strategii Marki SAR. Dyrektor artystyczny Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi 
(2011–2013). Pomysłodawca i koordynator projektu Awangarda jutra?, promującego współcze-
sną młodą polską architekturę. Koordynator paneli dyskusyjnych i warsztatów Rzut Poziomy. 
Autor i kurator projektu OperaLab. Badacz roli architektury i dizajnu w procesie brandingowym. 
Publikował między innymi w „FUTU”, „F5”, „Art & Business”, „A10” czy „Purpose”. Autor książki 
Art branding. Wstęp wolny

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką na-
wiązują do aktualnych wystaw. Skierowane są do różnych grup wiekowych, a podczas zajęć ich 
uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażo-
wać do tworzenia współczesnej sztuki. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 (kontakt: Natalia Cieślak, 
Kazimierz Napiórkowski). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 6 

Bieguny – Na początku był rysunek 
16.01. (poniedziałek), godz. 17.00, do 28.02.
Wspólny projekt zrealizowany przez artystów, tworzących Zakład Rysunku w Instytucie Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jego uczestnicy, jak i zaproszeni przez nich goście z innych 
ośrodków w kraju, stworzą w Galerii ZPAP wystawę wielobiegunowego pola interdyscyplinarnych 
doświadczeń idei i praktyki artystycznej związanej z rysunkiem, grafiką, fotografią i witrażem. 
Poligonium interdyscyplinarności Biegunów stworzą 24 prace 13. autorów. 
Prof. Krzysztof Kula - kurator projektu, zaproponował szóstce cieszynian kooptację do ich prac 
twórczości „biegunowej” wybranych przez nich artystów. Kolektyw wystawy tworzą: Grzegorz 
Banaszkiewicz, Iwona Demko, Marek Głowacki, Hanna Grzonka-Karwacka, Agnieszka Jaworska, 
Tomasz Jędrzejko, Anna Kowalczyk-Klus, Krzysztof Kula, Małgorzata Łuczyna, Libor Novotný, 
Paulina Poczęta, Katarzyna Pyka i Tomasz Tobolewski. Pośród dzieł tworzących treść i interdy-
scyplinarną formę wystawy, tytułami swymi zwracają uwagę następujące prace: Tylko Ciebie 
kocham i nie boję się więzienia, Czego nie narysowałeś tego nie widziałeś, Osobiste strategie 
matrycowe, Podniesienie Ignis oraz Sen   o potędze Grafiki Polskiej. Można przypuszczać, że pra-
ce te przyciągną na wystawę liczne rzesze studentów o poetyckiej, poznawczej i ambicjonalnej 
duszy (z toruńskiego Rysunku oraz Grafiki z UMK) i będą analizowane z pozycji „biegunowości” 
i interdyscyplinaryzmu. 

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 11.00-17.00

Piwnica Sztuki, ul. Ducha Św. 8

Elementy destrukcyjne, 13.01. (piątek), godz. 19.00, do 29.01.
Wystawa realizacji multimedialnych studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

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

Hurra!Tektura, do 16.01.
Wystawa podsumowująca intermedialne warsztaty twórcze. Inspiracją realizowanego w bieżą-
cym roku projektu artystycznego, skierowanego do dzieci i młodzieży był papier. Projekt rzucił 
nowe światło na to popularne tworzywo, ucząc przetwarzania materiału, nowych możliwości 
twórczych oraz przekraczania bariery schematu. Warsztaty prowadzone na terenie województwa 
kujawsko – pomorskiego zaowocowały niezwykłą wystawą złożoną w stu procentach z papiero-
wych obiektów. Ekspozycja składa się między innymi ze zręcznie wyciętych papierowych ażurów 
w akompaniamencie świateł, kolaży mających charakter nowoczesnej ilustracji artystycznej, ma-
kulaturowych kreacji, instalacji oraz animacji filmowej.

5. Wystawa Familijna, 20.01.-16.02.
Nieprzypadkowa jest data otwarcia tej wystawy. Tuż przed Dniem Babci i Dniem Dziadka w salach 
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka zapanuje bardzo familijna atmosfera. Swoje 
prace zaprezentują dzieci, ich rodzice i dziadkowie – trzy pokolenia artystycznych rodzin. W tym 
roku najliczniej zaprezentuje się rodzina Kokotów, w której artystyczną pasję zapoczątkował Mi-
chał Kokot – fotografik, malarz oraz członek toruńskiej grupy zero – 61. Na wystawie nie zabrak-
nie też rodzin profesorów oraz absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. 

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Cuda Bożonarodzeniowe, do 10.01.
Wystawa artystów z Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Ekspo-
zycja jest prezentacją najnowszych dzieł dwudziestu artystów. Pokazane na niej prace malarskie 
odzwierciedlają nastrój i uczucia towarzyszące twórcom w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. 
Każdy z autorów używa odmiennego języka symboli, malarskiej ekspresji i refleksji artystycznej.

Gezimi i Syrit czyli rysunki z Tirany, 13.01.-14.02.
Wystawa jest prezentacją ponad 120 prac powstałych w tirańskiej pracowni plastyczniej. Od 
przeszło dwudziestu lat prowadzi ją jej założyciel, znany albański artysta Bashkim Dervishi. 
Bardzo charakterystyczne, niezwykle kolorowe, wręcz agresywne w barwie, a przez to trochę 
magiczne, wykonane pisakami prace jego uczniów dobrze znane są miłośnikom i znawcom twór-
czości dziecięcej. Autorzy tych rysunkowych opowieści – dzieci w wieku od 6 do 15 lat prezento-
wali je na licznych wystawach i przeglądach na całym świecie, a także w Toruniu na wystawach 
podsumowujących organizowane przez Galerię międzynarodowe konkursy plastyczne.

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

GALERIA FORUM 
Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32

Podmalowania i obrazy wielowarstwowe, do 13.01.
Artyści: Ewa Bińczyk, Magdalena Chomiak, Jacek Gramatyka, Mirosława Rochecka, Michał 
Träger, Alicja Wieczorek. „Podmalówka jest etapem przygotowawczym, który pozwala na usta-
lenie stosunków form, światłocieni, przestrzeni i barw, na sprawdzenie poprawności rysunku, 
a także ułatwia wykończenie malowidła.” (Władysław Ślesiński). Na wystawie prezentowane 
są prace w technice olejnej, akwarelowej i pasteli, których autorami są pracownicy i doktoranci 
Zakładu Kształcenia Artystycznego z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK.

Artysta vs kurator, 19.01–3.02.
Koło naukowe Post (ART).Jednym z tematów przewijających się w dyskusji o polskiej scenie 
artystycznej jest pytanie o relację teoretyk sztuki-artysta. Są stawiani w opozycji, niczym dwaj 
odwieczni wrogowie, co właściwie sprawia, że główny przedmiot zainteresowania (czyli dzieło) 
jest rozpatrywane z odmiennych perspektyw, nie zawsze rozumianych i akceptowanych przez 
drugą   stronę. Celem projektu nie jest stawanie „przeciwko sobie”, lecz „na wprost”. Arysta 
vs kurator to próba nawiązania współpracy pomiędzy artystami i teoretykami, czego efektem 
będzie wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków tekstami krytycznymi, wspólne 
spotkanie (warsztaty/wykład) oraz katalog podsumowujący działanie.

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

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI „U TEOLOGÓW”
ul. Gagarina 37

Effata – prace uczestników Forum Malarstwa Polskiego, do 17.01.2017
Tytuł wystawy jest intencjonalnym ukierunkowaniem odbioru na zrozumienie drugiego czło-
wieka - na zainteresowanie się drugim, chęć wysłuchania, akceptację. Do tego służy sztuka. 
Ma uwrażliwiać, uczulać, pobudzać zmysły – wzrok, słuch, dotyk…, ożywiać wyobraźnię. Po-
maga otwierać się na przyjęcie prawdy, poszerzać horyzonty, przekraczać granice fizyczności, 
„uduchowiać”. Obrazy uczestników Forum Malarstwa, które odbywało się w latach 2001-2010 
w Bieszczadach, doskonale spełniają tą rolę. Wystawa „Effata” to zarazem także zachęta do 
otwarcia się na odbiór sztuki. Obrazy pochodzą ze zbiorów Kolekcji Forum Malarstwa Polskiego 
w Rzeszowie i zbiorów własnych artystów. 

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

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

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

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

Toruń Miasto Zabytków: Katarzyna Kluczwajd - Jak świętowali dawni 
torunianie? 24.01. (wtorek)
Co łączy wkroczenie wojsk gen. Józefa Hallera w 1920 roku z wizytacją miasta przez Kronprinza  w 1896 
roku?, pomorskie święto rzemiosła z obchodami Kornblumentag? (niem. dzień bławatka), pochód 1-ma-
jowy z monumentem Kriegerdenkmal? (niem. pomnik poległych).
Opowieść ma skłonić do refleksji nad kulturą wielonarodowego miasta, ma przypomnieć o zapomnia-
nych formach świętowania niemieckich torunian. Ma także ukazać działania z okresu międzywojennego 
na rzecz budowania tożsamości miasta i wspólnoty torunian wokół idei mocnego państwa i regionu. 
Wreszcie wątek wspólny – różnych form świętowania z piernikami w tle, będącym wizytówką Torunia od 
zawsze. Co i jak świętujemy dzisiaj? Czy nasze obchody łączą czy dzielą?
Do pierników odwołują się także najnowsze (u)twory Katarzyny Kluczwajd, efekt zabaw historyczno-języ-
kowych: piernikajki / piernikowe bajki. Jedną z nich przedstawi w ramach „obchodów po-świątecznych”.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35 – pawilon Rubin

Turniej w grę CVlizacje, 21.01. (sobota), godz. 10.45-16.00
Pełna humoru podróż przez stulecia. Najważniejsze idee, architektura i wynalazki z historii ludzkości 
zaprezentowane z przymrużeniem oka. Gracze wcielają się w rywalizujących władców. W trakcie gry 
starają się zgromadzić jak najwięcej dóbr, które mogą wymieniać na wynalazki, budynki i narzędzia. 
Te z kolei pomagają im zdobyć jak najwięcej punktów zadowolenia.Zgłoszenia na adres: m.pitulski@
ksiaznica.torun.pl

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Karpaty. Połoniny i pałace, 16.01. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja, dr Edward Świtalski

Dyskusyjny Klub Książki, 23.01. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką Grzegorza Kalinowskiego „Śmierć frajerom”. Spotkanie poprowadzi Magdalena 
Gogulska-Dębska

Kropki, kreski i kwadraty - co to jest ta abstrakcja 
30.01. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja studentów Historii Sztuki i Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK

Z życia szkoły, do 27.01.
Wystawa fotograficzna, której bohaterami są uczniowie Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu. Prezentowane 
fotografie uchwyciły i uwieczniły uczniów podczas nauki, zabawy, rozwijania talentów, pokonywania 
swoich słabości, nabywania nowych umiejętności, przeżywania radości, przygotowywania się do samo-
dzielności i niezależności od innych. Są dowodem na to, że niepełnosprawne dzieci i młodzież przy wła-
ściwym wsparciu rodziny i szkoły mają szansę na rozwój w każdym zakresie: ruchowym, poznawczym, 
emocjonalnym i społecznym.

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

Wystawa Wiesław Smużny – kierunek artystyczno-dydaktyczny, do 19.02.
Wystawa retrospektywno-problemowa. Prof. Wiesław Smużny – absolwent Studium Nauczycielskiego 
w Opolu oraz jedynego w Polsce kierunku artystyczno-dydaktycznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, 
artysta, pedagog, profesor, wychowanek prof. Janusza Boguckiego. 
Ekspozycja prezentuje konsekwencje życiowe, artystyczne i dydaktyczne wynikłe z inspiracji oraz pół-
wiecznej artystyczno-dydaktycznej praktyki studenta, asystenta, wykładowcy i profesora. Uczestnika 
życia artystycznego i twórcy w epoce postartystycznej oraz twórczego dydaktyka metodycznych i arty-
stycznych przedmiotów studiów na UMK. Dydaktykę Smużnego tworzyły ćwiczenia i wykłady według 
samodzielnie opracowanych programów z następujących przedmiotów: metodyka wychowania pla-
stycznego, upowszechnianie sztuki, metody upowszechniania kultury plastycznej, struktury i działania 
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BIBLIOTEKI
wizualne, intermedia, działania interdyscyplinarne, realizacje interdyscyplinarne, plastyka 
interdyscyplinarna, aktualia sztuki. 
Wystawa dedykowana jest pamięci prof. Janusza Boguckiego w 100-lecie urodzin, a także 
Wydziałowi oraz Uniwersytetowi z okazji 70-lecia działalności. 

Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora
11.01. (środa), godz. 13.00
Promocja książki i spotkanie z autorem Leszkiem Szerepką – ambasadorem RP na Białorusi 
w latach 2011-2015. Spotkanie poprowadzi dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK z Wydziału 
Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.
Leszek Szerepka – historyk, dyplomata i publicysta. Długoletni współpracownik Ośrodka 
Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie. Spędził kilkanaście lat w polskich 
placówkach dyplomatycznych w Moskwie, Kijowie i Mińsku. Autor analiz i artykułów do-
tyczących obszaru byłego ZSRR, publikowanych m. in. w Rzeczypospolitej, Tygodniku Po-
wszechnym i Nowej Europie Wschodniej. 

VII Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska 
Artystycznego Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego
22.01. (niedziela), godz. 14.00
Organizatorzy: Społeczne Ognisko Artystyczne Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego, 
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

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

Prezydencka Gala Noworoczna: Nad Pięknym Modrym 
Dunajem 
1.01. (niedziela), godz. 18.00
Gość specjalny: Kałudi Kałudow (tenor), Magdalena Polkowska (sopran), Tomasz Madej  
(tenor), Marek Czekała (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Bilety: 90 zł

Swing, Swing, Swing - Gary Guthman w Toruniu
13.01. (piątek), godz. 19.00
Gary Gutmann (trąbka)
Trio jazzowe w składzie: Filip Wojciechowski (piano), Paweł Pańta (bas), Cezary Konrad (per-
kusja), Sławomir Chrzanowski (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: najsłynniejsze utwory gigantów muzycznych lat 40. XX wieku (B.Goodman, 
T.Dorsey, H. James). Bilety: 70/60 zł
W ramach koncertu Dzieciaki Sym-foniaki – bezpłatna opieka nad dzieckiem, obowiązują 
wcześniejsze zapisy

Karnawał z Grażyną Brodzińską, 22.01. (niedziela), godz. 17.00
Grażyna Brodzińska (sopran), Robert Kabara (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Bilety: 79/69 zł
W programie: m.in. „Przetańczyć całą noc”, „Besame mucho”, ”Wiedeń, miasto moich 
marzeń”, fragmenty z suity Peer Gynt, baletów „Dziadek do orzechów”, „Jezioro łabędzie”
Miejsce: Aula UMK

Czas dla nas –  cykl koncertów familijnych dla dzieci z opiekunami
29.01. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Siedzi sobie zając pod miedzą – spotkanie z zespołem dętym
Bilety: 40 zł (rodzinny), 20 zł (dorosły), 10 zł (dziecko) 

Wszystkie bilety do nabycia w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 
oraz na stronie www.tos.art.pl

TOS



28.01. (sobota), godz. 15.00
David Desola „Siedem minut”, udział biorą: Paweł Tchórzelski, Arkadiusz Walesiak
Igor Bauersima „69”, udział biorą: Matylda Podfilipska, Tomasz Mycan

29.01. (niedziela), godz. 15.00
Jordi Sánchez, Pep Anton Gómez „Pół na pół”, udział biorą: Jarosław Felczykowski, Michał 
Marek Ubysz; Esther Vilar „Strategia motyli”, udział biorą: Agnieszka Wawrzkiewicz, Julia 
Sobiesiak
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 23.01. w BOW.

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

Przytulaki, reż. M. Parfieniuk-Białowicz, Edyta Soboczyńska, 
Mariusz Wójtowicz, 
4-5.01. (środa-czwartek), godz. 10.00
Przytulaki zapraszają dzieci do świata nowych słów, kolorów i kształtów. Delikatna ilustra-
cyjna muzyka sprzyja pierwszej rozmowie teatralnej z najmłodszym widzem. Bilety 16 zł

Alicja w Krainie Czarów , reż. Marek Ciunel
8.01. (niedziela), godz. 12.00, 10-13.01. (wtorek-piątek), godz. 9.30
Tytułowa bohaterka zapada w sen i wpada do króliczej nory. Od tego momentu zaczynają 
się jej przygody w tajemniczym świecie pełnym absurdów, paradoksów oraz groteskowych 
postaci. Toruński spektakl pokazuje podróż Alicji w głąb samej siebie – jej stopniowe doj-
rzewanie, odkrywanie własnej tożsamości, ścieranie się z kolejnymi przeciwnościami ab-
surdalnego świata. Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

Bleee…., reż. Laura Słabińska
15.01. (niedziela), godz. 11.00, 17-18.01. (wtorek-środa), godz. 9.30
Motyl ośmielił się stwierdzić, że skoro Królowa Motyli jest zawsze „akurat nieobecna”, to 
zwyczajnie jej nie ma. Zostaje za to skazany na odsiadkę w nieczynnym autobusie na pętli 
przy ul. Kaczej. Poznaje tam innych więźniów, wyrzuconych przez coś lub kogoś, albo przy-
byłych i zdecydowanych na więzienie z własnej woli - przez kompleksy i poczucie, że są 
bezużyteczni. Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

Historia Calineczki, reż. Agnieszka Niezgoda, Jacek Pietruski
22.01. (niedziela), godz. 12.00, 24-27.01. (wtorek-piątek), godz. 9.30
Świat Calineczki to wielka księga, z której wyłaniają się kolejne miejsca przygód bohaterki. 
Nad światem tym panują aktorzy - animatorzy lalek. Ich dowcipne zachowania, komenta-
rze, a niekiedy spory nadają przedstawieniu dodatkowy walor teatralny. Ciepła opowieść 
z piękną scenografią i piosenkami budującymi baśniową aurę przedstawienia. Bilety 16 zł, 
w niedzielę 18 zł

A morze nie, reż. Zbigniew Lisowski 
29.01. (niedziela), godz. 12.00, 31.01. (wtorek), godz. 10.00 
Bohaterami spektaklu są Marchewka, który cudem uniknął wrzucenia do rosołu i śniegowy 
Bałwan, któremu grozi roztopienie, gdyż zimy w Polsce stały się dość kapryśne i deszczowe. 
Dzięki dzieciom nasz pomarańczowy bohater nie wpadł do zupy, Marchewka stał się nosem 
Bałwana i nie tylko nosem, stał się kimś ważniejszym - najlepszym przyjacielem, takim,  
za którego dałby się pokroić. Bilety 18 zł, w niedzielę 20 zł

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

Kino w Teatrze 5.01. (czwartek), godz. 19.00
Seanse słynnych amerykańskich musicali. Wstęp wolny

Siostry Parry 7.01. (sobota), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Rosnę 8.01. (niedziela), godz. 12.00
Opowieść o dzieciach i opiekuńczych aniołach, które dbają o to żeby maluchy były bezpiecz-
ne i szczęśliwe. Jednym z takich brzdąców jest mała Ola, która rośnie na oczach publiczno-
ści. Ze sceny nie pada ani jedno słowo. Aktorzy docierają do małych widzów poprzez gest, 
mimikę i ruch sceniczny. Bilety: 14 zł dziecko, 20 zł opiekun, 15 zł kolejny bilet dla opiekuna

Tajemnica Tomka Sawyera
10.01. (wtorek), godz. 9.00, 12.00 i 18.00
11.01. (środa), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 25 zł dziecko, 45 zł dorosły. Miejsce: sala na Jordankach

Hemar 14.01. (sobota), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża Scena

Odlot, koncepcja artystyczna: J. Felczykowski, A. Walesiak, G. Wiśniewski
1.01. (niedziela), godz. 18.00 – spektakl noworoczny z niespodzianką
Każdemu zdarzają się w życiu chwile, kiedy chciałby wsiąść do samolotu byle jakiego, nie dbać o bagaż 
i… o spadochron. Załoga naszego teatru sprawi, że poznacie nowe znaczenie pojęcia „lęk wysokości” 
i zabierze Was w „Odlot” do miejsc, których istnienia nawet nie podejrzewacie. Lot umilą Państwu roz-
śpiewani zdobywcy przestworzy, którzy przypomną znane polskie przeboje między innymi: „Kocham wio-
snę”, „Cygańska dusza”, „Pamiętasz była jesień” „Batumi” „Pamelo żegnaj” , „Daj mi tę noc”, „Czy lubi 
Pani cza czę”, „Kocham się”. Bilety: I miejsca 75 zł, II miejsca 60 zł

Krzyżacy, reż. Michał Kotański
8.01. (niedziela), godz. 18.00, 10.01. (wtorek), godz. 11.00 
11.01. (środa), godz. 11.00, 12.01. (czwartek), godz. 18.00 
Co znaczy Sienkiewicz dziś, 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 historii przyczyniały się do naszego upadku. Zanim potężni sąsiedzi podzielili na-
sze państwo między siebie, sami osłabiliśmy się na tyle, że mogliśmy na to jedynie bezczynnie patrzeć. 
Warto o tym pamiętać, obcując z Sienkiewiczem i jego bohaterami, którzy „nierzadko pierwej czynią, 
potem zasię myślą, pierwej biją, potem dopiero patrzą, kogo usiekli”.Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 
22 zł

Dwanaście miesięcy, reż. Bartosz Zaczykiewicz
19.01. (czwartek), godz. 12.00 
20.01. (piątek), godz. 11.00 
21-22.01.2017 (sobota-niedziela), godz. 16.00 
W pewnym królestwie rządzonym przez niesforną królewnę mieszkała razem ze swoją macochą i jej córką 
skromna dziewczynka o dobrym sercu. Dziewczynka kochała las, który znała doskonale. W dniu, w któ-
rym kończy się stary rok i zaczyna nowy, kapryśnej królewnie zachciało się nagle pierwiosnków. Przy-
muszona przez macochę dziewczynka wyrusza mroźną, zimową nocą do lasu na poszukiwanie kwiatów. 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Nieskończona historia, reż. Małgorzata Warsicka
26-27.01. (czwartek-piątek), godz. 19.00, 29.01. (niedziela), godz. 19.00
Zwykła kamienica. W niej zaprzyjaźnione staruszki, młoda matka, kłótliwa para, suka Aza. Ich życie toczy 
się tym samym torem, dzień po dniu. Jednocześnie tuż za ich plecami kryje się tajemnica. Nie odstępuje 
ich ani na krok. Czasem tylko ją przeczuwają, a czasem wyraźniej daje o sobie znać – na przykład wtedy, 
gdy umiera pani Dworniczkowa. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena Na Zapleczu

Reykjavik’74, reż. Katarzyna Kalwat
14-15.01. (sobota-niedziela), godz. 18.00, 17-18.01. (wtorek-środa), godz. 19.00
Rok 1974. W Islandii w tajemniczych okolicznościach ginie dwóch mężczyzn. Ich ciał nigdy nie odnalezio-
no, a w wyniku budzącego wiele kontrowersji, poszlakowego śledztwa do morderstw przyznaje się sześć 
młodych osób, które później wielokrotnie odwołują swoje zeznania. Poprzez wnikliwe badania i własne 
śledztwo, twórcy spektaklu podejmują temat ludzkiego umysłu i pamięci, w którym fikcja i wyobrażenia 
mieszają się z rzeczywistością. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Cyber Cyrano, reż. Ula Kijak
22.01. (niedziela), godz. 19.00, 24.01. (wtorek), godz. 18.00, 25.01. (środa), godz. 10.00
Zsuzsi, Mati i Heni to trójka nastolatków, którzy świat Internetu znają jak własny pokój. Także jego nie-
samowitą moc… Moc sprawiania przyjaźni, miłości i tworzenia drugiego, wirtualnego „ja” – drugiego 
profilu. To „ja” może czasem przejąć nasze rzeczywiste życie. A w realu nowa koleżanka w klasie, uko-
chany chłopak umawia się z inną, przyjaciel staje się wrogiem. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Foyer

Między nami, reż. Grzegorz Wiśniewski
7.01. (sobota), godz. 18.00, 13.01. (piątek), godz. 19.00, 14.01. (sobota), godz. 18.00
Spotkanie z poezją dwóch bardów – Jacka Kaczmarskiego i Marcina Świetlickiego. Ich niezwykłe i do-
brze znane utwory zostają jednak wzbogacone autorską wizją i wrażliwością Grzegorza Wiśniewskiego 
(śpiew, gitara) i Julii Sobiesiak (śpiew, skrzypce). Towarzyszy im Andrzej Bruner Gulczyński (kontrabas). 
To skromny, subtelny recital, który czerpie swoją siłę także z intymnej atmosfery, która rodzi się gdzieś 
między nami – aktorami a widzami. Poezja okazuje się tu pozornie ulotna – zostaje w nas i pozwala spoj-
rzeć na rzeczywistość bardziej lirycznym okiem. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Imprezy:

Dramatyczny weekend: Czytanie. Dramat. Reżyseria: Adam Biernacki

TEATRY

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

Assassin’s Cred, premiera: 6.01. przygodowy, USA 2016
reżyseria: Justin Kurzel, występują: Michael Fassbender, Marion Cottilard, Jeremi Irons
Barman zostaje pojmany przez dużą organizację, a za sprawą maszyny zwanej animusem nabywa 
wspomnienia zabójców - swoich przodków. Rozpoczyna poszukiwania potężnych i niebezpiecznych 
artefaktów. 

Po prostu przyjaźń, premiera: 6.01. komedia, Polska 2016
reżyseria: Filip Zylbert, wystepują: Magdalena Rożczka, Agnieszka Więdłocha, Sonia Bohosiewicz 
Wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. Aż pewnego dnia... 
Alina  i Marian wygrywają do spółki wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. Ivanka, 
singielka i menadżerka na wysokich obcasach, postanawia mieć dziecko, pomóc ma jej w tym ser-
deczny przyjaciel. Filip zaryzykuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików. 
Stateczny profesor będzie musiał zdecydować, czy dla przyjaciela warto złamać zasady. Tymczasem 
zgrana paczka przyjaciół wyrusza w góry, gdzie odkrywa tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie. 

Sing, premiera: 6.01.
animowany, USA 2016
reżyseria: Garth Jennings, występują: Marcin Dorociński, Małgorzata Socha, Krzysztof Jankowski
Aby uratować swój teatr przed ruiną, miś koala Buster Moon organizuje konkurs piosenki.

Kot Bob i ja, premiera: 13.01. dramat, USA 2016
reżyseria: Roger Spottiswoode, występują: Luke Treadway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt
Niezwykła, poruszająca historia uzależnionego od narkotyków ulicznego grajka Jamesa Bowe-
na, któremu w powrocie do rzeczywistości i normalnego życia pomógł... kot. Rudy, pewny siebie,  

KINA

chadzający (jak to kot) własnymi ścieżkami, niezależny, chimeryczny kot o najbardziej zwy-
kłym imieniu - Bob. Ale to wszystko, co jest w nim zwykłego. 

Konwój, premiera: 13.01. thriller, Polska 2016
reżyseria: Maciej Żak, występują: Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat
W jednym z największych aresztów śledczych, kierowanym przez dyrektora Nowackiego 
dochodzi do zabójstwa więźnia. Rozpoczyna się śledztwo. Na przesłuchanie zostaje wezwa-
ny sierżant Berg, jeden z uczestników konwoju sprzed dwóch lat, o którego przebiegu nikt 
nigdy nie chciał opowiadać, a który może mieć coś wspólnego z popełnioną zbrodnią. Mimo 
zmowy milczenia, dociekliwy prokurator zaczyna stopniowo odkrywać szokującą prawdę… 

Powidoki, premiera: 13.01. dramat, Polska 2016
reżyseria: Andrzej Wajda, występują: Bogusław Linda, Zofia Wichłacz, Andrzej Konopka
Charyzmatyczny malarz Władysław Strzemiński nie godzi się z socrealizmem i pozostaje 
wierny swojej drodze artystycznej. 

Autopsja Jane Doe, premiera: 13.01. horror, Wielka Brytania 2016
reżyseria: Andre Ovredal, występują: Emile Hirsch, Brian Cox, Aphelia Lovibond  
Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie 
zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej 
nocy ustalić przyczynę zgonu.

Wielki mur, premiera: 13.01. fantasy, Chiny, USA 2016 
reżyseria: Yimou Zhang, występują: Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal
Elitarna jednostka do spraw specjalnych próbuje uczynić z jednej z najbardziej ikonicznych 
budowli świata - Wielkiego Muru Chińskiego - ostatni bastion dla ludzkości.  

Balerina, premiera: 20.01. animowany, Francja, Kanada 2016
reżyseria: Eric Sumer, Eric Warin, występują: Julia Kamińska, Antoni Królikowski, Anna 
Guzik 
11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem 
z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych 
sił w paryskiej szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze 
skrzydła dawnej gwiazdy Madame Odetty. Wielkie plany małej Felicji może pokrzyżować jej 
największa rywalka – podstępna Camille.

La La Land, premiera: 20.01. musical, USA 2016
reżyseria: Damien Chazelle, występują: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K Simmons
Los Angeles. Pianista jazzowy zakochuje się w początkującej aktorce. 

Monster Trucks, premiera: 20.01. przygodowy, USA 2016
reżyseria: Chris Wedge, występują: Lukas Till, Jane Levy, Barry Pepper
Jedynym marzeniem Trippa jest ucieczka od codzienności i trudnych warunków, w jakich 
przyszło mu dorastać. Zafascynowany motoryzacją chłopak z części złomowanych aut kon-
struuje swoją własną wersję popularnego Monster Trucka. W pobliskiej rafinerii dochodzi 
tymczasem do wypadku; z podziemnych głębin na powierzchnię ziemi wydostaje się nie-
zwykłe stworzenie.

Split, premiera: 20.01. thriller, USA 2016
reżyseria: M. Night Shyamalan, występują: James McAvoy, Betty Buckley, Anya Taylor-Joy
Kevin, człowiek z co najmniej 23 osobowościami, jest zmuszony do uprowadzenia trzech 
nastolatek. Podczas ich przetrzymywania, ostateczna osobowość – „Bestia” - zaczyna się 
materializować.

Dlaczego on? premiera: 20.01. komedia, USA 2016
reżyseria: John Hamburg, występują: James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch
Ojciec zabiera rodzinę na Boże Narodzenie do córki i zaczyna konkurować z jej chłopakiem. 

Amerykańska sielanka, premiera: 27.01. dramat, USA 2016
reżyseria: Ewan McGregor, występują: Ewan McGregor, Jennifer Conelly, Dakota Fanning
W spokojnej dzielnicy zwyczajna, amerykańska rodzina prowadzi szczęśliwe życie do mo-
mentu, kiedy w mieście dochodzi do zamachu terrorystycznego, a główną podejrzaną staje 
się córka przykładnej rodziny.

Kłamstwo, premiera: 27.01. dramat, USA 2016
reżyseria: Mick Jackson, występują: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall
Kobieta staje przed sądem w Wielkiej Brytanii, gdzie musi zmierzyć się z zupełnie obcym 
i zagmatwanym systemem prawnym. David Irving, brytyjski historyk-rewizjonista pozywa 
Lipstadt za pomówienie.

Ostatni smok świata, premiera: 27.01. animowany, Ukraina 2016
reżyseria: Depoyan Manuk 
Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, postanawia iść w ślady ojca i zostać pogromcą 
smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie 
przygód. W trakcie niezwykłej podróży, wiodącej ze świata ludzi przez krainę magii, spotka 
nowych przyjaciół. Razem będą musieli stawić czoła ostatniemu smokowi świata oraz po-
krzyżować plany paskudnej wiedźmy z bagien.

(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra 
Kultury – Od Nowa)

Zespół Śmierci i Tańca, czyli piosenki Tiger Lillies
18.01. (środa), godz. 12.00 i 19.00
Spektakl dyplomowy studentów Studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie, który został 
trzykrotnie nagrodzony na I Ogólnopolskim Przeglądzie Dyplomów Muzycznych Wyższych Szkół 
Artystycznych w Polsce „Przygrywka”. Przedstawienie ma formę cyrkowego show z graną na żywo 
muzyką oraz choreografiami z elementami akrobatycznymi. Bohaterami tej opowieści są artyści 
cyrkowi, których sława dawno minęła. Niezależnie od swojej profesji przybierają postaci klaunów, 
aby zaśpiewać o tym, co wszystkim nam śni się po nocach, ale do czego nie mamy odwagi się przy-
znać rano. Reżyseria: Tomasz Valldal-Czarnecki. Bilety: 25 zł dla grup szkolnych, 40 zł normalny 

Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy
19.01. (czwartek), godz. 12.00, 20.01. (piątek), godz. 9.00 i 12.00
Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela sklepu z tradycyjnymi piernikami, który kiepsko 
odnajduje się w świecie, gdzie miarą szczęścia stał się zysk. Ciepła, pełna przekornego humoru mu-
zyczna opowieść o sile dobrych uczynków i wiary w wigilijny cud. Bilety: 20 zł dziecko, 25 zł dorosły, 
18 zł kolejny bilet dla dziecka

Walc kameralny 
21-22.01. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Gatunek żeński 29.01.(niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
tel. 56 690-43-47, www.teatrafisz.pl

Lecz się w szpitalu - spektakl kabaretowy
8.01. (niedziela), godz. 17.00
Historia pewnego pacjenta z przypadku, wplątanego w miłosne intrygi i szpitalne romanse. Leczo-
ny pod czujnym okiem Siostry Nie Ruszonej i Lekarza z Pierwszego Kontaktu, nękany przez Wielce 
Natrętną Pacjentkę, dowie się że nic mu nie jest, ale zawsze może być gorzej. Scenariusz, piosenki 
i reżyseria: Jacek Pietruski, muzyka: Krzysztof Zaremba, obsada: Anna Katarzyna Chudek, Grażyna 
Rutkowska-Kusa, Jacek Pietruski, Krzysztof Zaremba
Miejsce: Hotel Bulwar
Bilety: indywidualny 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł
Rezerwacja biletów: 56 690-43-47, 513-020-033, interticket.pl, kasa przed spektaklem, 
biuro@teatrafisz.pl



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

Koncerty przy szopce bożonarodzeniowej
• 2.01. (poniedziałek), godz. 16.00 Chór Con Anima
• 3.01. (wtorek), godz. 16.00 Wesołe Nutki oraz Psotki i Śmieszki z MDK
• 4.01. (środa), godz. 16.00 Chór Melodia z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 5.01. (czwartek), godz. 16.00 Piotr Klimek
Miejsce: Rynek Nowomiejski

Święto Trzech Króli, koncert zespołu Bednarek
6.01. (piątek), godz. 15.00
Do Torunia przybędą Trzej Królowie, najpierw na Rynek Staromiejski, skąd ulicą Szeroką i Królo-
wej Jadwigi ruszy ich orszak. W pochodzie nie zabraknie aniołów, diabłów i pastuszków. Każdy 
uczestnik orszaku otrzyma królewską koronę. Jak zawsze dla dzieciaków przygotowano hiszpań-
skie słodycze. Organizatorzy zachęcają także klasy szkolne do przebrania się i wzięcia udziału 
w pochodzie, a następnie nadesłania do Toruńskiej Agendy Kulturalnej grupowych zdjęć. Najbar-
dziej oryginalni przebierańcy mogą liczyć na nagrodę w postaci wycieczki. Gdy królowie dotrą na 
Rynek Nowomiejski, powita ich Święta Rodzina, której złożą swoje dary. Na zakończenie koncert 
wokalisty i autora piosenek Kamila Bednarka. Finalista telewizyjnego show „Mam talent!” z zespo-
łem, który wziął nazwę od jego nazwiska, nagrał dwie świetnie przyjęte płyty, które sprzedały się 
w dużych nakładach.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
www.wosp-torun.pl

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
15.01. (niedziela)
• godz. 10.00-10.15 Powitanie i przedstawienie program, informacje WOŚP
• godz. 10.15-13. 35 Blok dziecięco-młodzieżowy
• godz. 13.35-14.00 Pokaz sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej
• godz. 14.00-14.45 Ściskawa
• godz. 15.00-15.45 Dogs Head
• godz. 16.00-16.45 Banau
• godz. 17.10-18.15 Paraliż Band
• godz. 18.30-19.45 Tymon and The Transistors
• godz. 19.45-20.15 Światełko do nieba
• godz. 20.20-21.50 Xxanaxx
W przerwach licytacje
Miejsce: Scena na Rynku Staromiejskim 

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek Konflikty, 20.01. (piątek), godz. 17.00
Bassam Aouil: Wojna w Syrii – jeden z największych konfliktów w historii Bliskiego Wschodu
Małgorzata Al-Shahari: Houthi – kim są przedstawiciele jednej z głównych stron w obecnie trwają-
cym konflikcie w Jemenie?
Spotkania rozłożone na cały rok, poświęcone kulturze muzułmańskiej. Podstawowym celem jest 
działanie na rzecz poznania i lepszego zrozumienia kultury arabsko-muzułmańskiej przez Polaków.
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej – Czytelnia. Wstęp wolny

MARCIN GŁADYCH

5. Festiwal Jednego Gościa, 31.01. (wtorek)
Pokaz filmów i projektów filmowych Marcina Gładycha i jego przyjaciół. Festiwal ukazujący w lekko 
ironiczny i żartobliwy sposób produkcje filmowe jednego autora.
Program:
Coś w rodzaju performanceu filmowego  z podtekstem ekologicznym „Dzieci dębu”
Pierwsza część filmu, którego produkcja zaplanowana jest na kilkadziesiąt lat. Pierwszy kilkumi-

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

Cudowna podróż (dla dzieci)
Podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. Udajemy się także 
w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy 
dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznajemy 
Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać ufoludki... We-
soła i dynamiczna opowieść o kosmosie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7-10 lat.

Meteoplanet
Opowieść o niezwykłościach pogody w Układzie Słonecznym. Wsłuchamy się w legendy i me-
tody dawnych sposobów przewidywania pogody na podstawie wyglądu nieba i odwiedzimy 
najstarszą w Toruniu stację meteorologiczną.  Sprawdzimy pogodę jaką zastaną przyszli 
mieszkańcy baz na Księżycu i Marsie. Poszukamy miejsc z ekstremalnym wiatrem, ciśnie-
niem, wyładowaniami, czy opadem, a nawet zanurzymy się w gradzie diamentów. Seans dla 
uczniów klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i osób dorosłych.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Barwy kosmosu” i familijny „Mój kumpel Niko”, po-
pularnonaukowe „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia” „Znaki na niebie” i „Ziemia – 
planeta Kopernika”

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 
12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00; w niedziele: 12.00, 13:30, 15.00, 16.30

Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14/16 zł
w weekendy i święta dla wszystkich widzów bilet ulgowy

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

Godziny wejść: od wtorku do piątku uzależnione od zapisów grup zorganizowanych; w sobo-
ty: 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 zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

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

Godziny wejść: od wtorku do piątku uzależnione od zapisów grup zorganizowanych; w sobo-
ty: 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! 1-16.01. Planetarium nieczynne w związku z pracami konserwacyjnymi.

nutowy fragment powstał na jesieni 2016 roku. Pięć par rodziców dzieci urodzonych w roku 2016 
rozpoczyna hodowanie dębów, których żołędzie pochodzą z 720-letniego drzewa nazwanego Jan 
Kazimierz
Pierwszy odcinek z nowej serii „Wróbel u kopca”
Kontynuacja serii programów „Wróbel Ćwierka”. Tym razem redaktor Wróbel przedstawia w nowej 
formule historie spod pomnika Kopernika opowiadane przez „wyjątkowych” torunian.
Film dokumentalny „O tych, co pokochali kozy”
Film opowiada o ludziach, którzy świadomie porzucili miasto aby stać się rolnikami. W małej pod-
toruńskiej wsi założyli hodowlę kóz. To opowieść o ich codziennych zmaganiach, o poznawaniu 
nowego świata i o miłości.
„Smugi” - impresja filmowa o lekkim zabarwieniu filozoficznym
Ponad rok temu rozpoczęliśmy  zdjęcia do filmu „Smugi”. To opowieść o  barwnej, przesiąkniętej 
sztuką, wielopokoleniowej  rodzinie Smużnych.  Rodzinie plastyków, aktorów, performerów. Czo-
łową postacią rodziny, wspieraną przez intrygującą i ekscentryczna żonę,  jest profesor - legenda 
i nestor środowiska artystycznego Torunia. Ich dwóch wszechstronnie utalentowanych synów 
poprzez swoje działania artystyczne i zawodowe ubarwia kulturalny obraz Torunia. Ich dzieci – 
najmłodsze pokolenie Smużnych, już czekają , aby przyłączyć się do pełnych pasji działań orygi-
nalnej rodziny i także zmieniać artystyczny obraz miasta.
Przed pokazem filmów mini koncert zespołu He Perdido Los Platanos, w którym gra między innymi 
drugie pokolenie Gładycha.

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

Kabaret Starszych Panów i Młodszej Pani 
15.01. (niedziela), godz. 17.00 
Koncert zespołu Slavic Voices. Podczas koncertu piosenki z Kabaretu Starszych Panów okraszone 
autorskim humorem rodem z kultowego programu telewizyjnego. Miłość, seks, zazdrość, rodzina, 
pieniądze – to tylko mała część tematów podjętych w najsłynniejszych piosenkach. Emocjonalna 
podróż z odrobiną powagi i swingu. Młodsza Pani: Magdalena Cysewska – wokal, Starsi Panowie: 
Michał Hajduczenia – wokal, kontrabas oraz Robert Matusiak – fortepian
Bilety: 30 zł (w cenie poczęstunek słodkim deserem). Zapisy telefoniczne lub mailowe.

Forteczno-Wojskowa Impreza Karnawałowa, 21.01. (sob.), godz. 20.00
Zabawa przy starych i nowych znanych przebojach prowadzona przez DJ-a. Mile widziane akcenty 
wojskowe w strojach gości. Najlepiej wystylizowany stolik otrzyma nagrodę. Dodatkowe atrakcje: 
zwiedzanie fortu z pochodniami z przewodnikiem, turniej strzelania z karabinku na strzelnicy for-
towej, konkursy militarne. Bilety: 85 zł. Zapisy telefoniczne lub mailowe.
Dyżury przewodnickie: każdy piątek i sobota, godz. 20.00
Cena: 8 zł. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł 
za sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).

PINATA GROUP, www.pinatagroup.com

Aqapresja - wystawa, 29.01. (niedziela), godz 13.00 
Projekt obejmuje wystawy, działania warsztatowe oraz inne aktywności związane z tematem wież 
ciśnień - zabytków architektury przemysłowej, które stanowią dziedzictwo kulturalne naszego re-
gionu, jak również wody jako żywiołu, elementu natury, a zarazem substancji wykorzystywanej 
przez ludzi w codziennym życiu. Planowane wydarzenia poruszają również tematy historyczne po-
przez kontekst architektoniczny, a także problem ochrony środowiska. Wystawa umożliwi widzom 
zobaczenie wnętrza wieży ciśnień, która na co dzień nie jest udostępniona dla mieszkańców Toru-
nia. W wieży mieści się muzeum wodociągów. Obie ekspozycje będą koegzystować w industrial-
nej przestrzeni tworząc nową jakość plastyczna i edukacyjną. Artyści biorący udział w wydarzeniu: 
Alicja Wieczorek, Katarzyna Wendland, Grzegorz Wawrzyńczak, Piotr Florianowicz, ojajego.
Miejsce: Wodociągowa wieża ciśnień Stare Bielany

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Warsztaty tańców tradycyjnych, 14.01. (sobota), godz. 11.00-15.00
Warsztaty skierowane są zarówno do początkujących tancerzy jak i osób, które rozpoczęły już 
swoją przygodę z tańcem, a chciałyby wzbogacić swoje umiejętności taneczne. W ramach warsz-
tatów 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. Warsztaty są płatne i obowiązują na nie za-
pisy. Szczegóły i aktualności na stronie wydarzenia. Miejsce: szczegóły po dokonaniu zapisów

Potańc Fantastyczeń, 14.01. (sobota), godz. 20.00
Potańc Fantastyczeń to tradycyjna potańcówka z repertuarem muzycznym wywodzącym się z pol-
skiego nurtu „in crudo” oraz francuskiego balfolku. W repertuarze wieczoru znajdą się tradycyjne 

tańce polskie, szwedzkie, francuskie, portugalskie, węgierskie, w parach, setach, kole i korowo-
dzie. W trakcie potańcu przewidziany jest koncert muzyki na żywo do tańca oraz poprowadzone 
będą zabawy taneczne. Wstęp na potańcówkę dowolny, dobrowolny.
Bezpośrednio przed potańcówką (godz. 19.00) poprowadzony zostanie godzinny instruktaż ta-
neczny dla niewtajemniczonych oraz wszystkich zainteresowanych tańcami pojawiającymi się na 
potańcówkach. Na spotkaniu przedstawiane są proste tańce krok po kroku z podstawowymi wska-
zówkami technicznymi oraz nauka basowania i bębnienia do tańca. Wstęp na instruktaż: 10 zł
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
9, 16, 23, 30.01. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 11, 18, 25.01. (środy), godz. 20.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku 
tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), 
mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są w spo-
sób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. Miejsce: Toruń, Studio DFNS, Ry-
nek Nowomiejski 27

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

Kurdystan, 25.01. (środa), godz. 18.00-19.30
Kim są Kurdowie? Jakich mają sojuszników a jakich wrogów? Czy są szanse na utworzenie jed-
nolitego państwa kurdyjskiego w sytuacji, gdy zamieszkują oni cztery odrębne twory polityczne, 
czyli Irak, Turcję, Iran i Syrię? Jak się mieszka w Erbilu, stolicy Irackiego Kurdystanu? Jaki jest 
status polityczny Kirkuku? Czy odbicie Mosulu z rąk ISIS zagrozi jedności Iraku? Odpowiedzi na 
te i podobne pytania udzieli wykład na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej au-
tonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku, a także pozycji Kurdów w innych państwach regionu. 
Wykład będzie ilustrowany zdjęciami z podróży służbowych do Kurdystanu. Wykład wygłosi Alek-
sandra Zaparucha – geografka i anglistka, trenerka nauczycieli zajmujących się zintegrowanym 
nauczaniem przedmiotowo-językowym.
Miejsce: Budynek Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala 104 - Audytorium im. R. Galona
Wstęp wolny

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

Powitanie Nowego Roku z kolędnikami, 5.01. (czwartek), godz. 16.00
Rehabilitacja pourazowa związana z wypadkami
12.01. (czw.), godz. 16.00 Program ćwiczeń opracowany przez Janusza Danielczyka

Wieczorek karnawałowy dla seniorów, 19.01. (czw.), godz. 16.00
Pobyt rekreacyjny w jaskini solnej, 26.01. (czw.), godz. do uzgodnienia

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

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

Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie, ostat-
ni o 17.00.
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. Mak-
symalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: dla dzieci od lat 3: 9 zł, dla dorosłych: 10 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 5 zł, dla doro-
słych niepełnosprawnych: 8,5 zł



1.01. (niedziela)
  godz. 18.00  Prezydencka Gala Noworoczna: Nad Pięknym Modrym Dunajem, koncert 
TOS,  sala na Jordankach

2.01. (poniedziałek)
  godz. 16.00  Koncerty przy szopce: Chór Con Anima,  Rynek Nowomiejski
   Boże Narodzenie piernikiem pachnące, do 6.01.,  Muzeum Toruńskiego Piernika

3.01. (wtorek)
  godz. 16.00  Koncerty przy szopce: Wesołe Nutki oraz Psotki i Śmieszki z MDK,  Rynek 
Nowomiejski

4.01. (środa)
  godz. 16.00  Koncerty przy szopce: Chór Melodia z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
 Rynek Nowomiejski

5.01. (czwartek)
  godz. 11.00  Spotkanie Trzech Króli,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00  Powitanie Nowego Roku z kolędnikami,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.00  Koncerty przy szopce: Piotr Klimek, Rynek Nowomiejski
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach, CSW 
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy, Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 19.00  Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy: Gala arii operetkowych,  sala na 
Jordankach
  godz. 19.00  Kino w Teatrze,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

6.01. (piątek)
  godz. 15.00  Święto Trzech Króli, koncert zespołu Bednarek,  Rynek Staromiejski 
i Nowomiejski 
  godz. 15.30, 18.30  Teatr Kwadrat: Ślub doskonały,  sala na Jordankach  
  godz. 18.00  Magda Steczkowska – Kolędy,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Koncert karnawałowy – Tango Argentino,  Aula UMK
  godz. 20.00  Tekno,  Lizard King Toruń

7.01. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Otwarty Turniej Szachowy,  Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 17.00  Spotkanie z autorkami i wydawcą książki „Obie”,  CSW
  godz. 18.00  Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze – Koncert kolęd i pastorałek,  Aula UMK 
  godz. 19.00  Edyta Geppert – recital,  sala na Jordankach

8.01. (niedziela)
  godz. 10.00-14.00  Drużynowe Mistrzostwa Regionu w szachach, także 29.01.,   
Dom Harcerza

  godz. 16.00  Kabaret Paranienormalni,  sala na Jordankach
  godz. 17.00  Lecz się w szpitalu - spektakl kabaretowy,  Hotel Bulwar

9.01. (poniedziałek)
  godz. 16.00  Inauguracja sezonu karnawałowego w Klubie Seniora,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.45  Na dobry początek roku…,  Dom Muz, ul. Poznańska 

10.01. (wtorek)
  godz. 16.00  Maska-rada,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.30  Synestezja – wystawa zbiorowa, do 5.02.,  Dwór Artusa

11.01. (środa)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla do-
rosłych,  CSW 
  godz. 13.00  Oblicza Białorusi. Zapiski ambasadora,  Biblioteka Uniwer-
sytecka
  godz. 17.00  Wystawa fotograficzna prac uczestników klubu Fotocyfra, 
 MDK
  godz. 17.00  W Pierwszym Rzędzie: Przegląd filmów dokumentalnych 
z Wajda School,  WOAK
  godz. 18.00  Hejże ino, dyna, dyna! Kolędy i pastorałki,  Muzeum Etno-
graficzne 
  godz. 19.00  Grafika Natalii Romaniuk - Tysiące niepewności... , do 17.02., 
 Od Nowa
  godz. 19.00  Śląska Grupa Bluesowa,  HRP Pamela 

12.01. (czwartek)
  godz. 16.00  Rehabilitacja pourazowa związana z wypadkami,  Klub Se-
niora „Zacisze”

  godz. 18.00  W odcieniach tanga - fotografia Joanny Stepaniuk,  Dom Muz, 
ul. Podmurna

  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Filozofia i ekologia,  Dwór Artusa

13.01. (piątek)
  godz. 17.00  Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci,  Dom Muz,  
ul. Poznańska 
  godz. 17.00  Małgorzata Wielek-M & Robert Listwan - Mam dzisiaj dobry 
dzień, Damian Reniszyn - Królicza nora, Rafał Sobiczewski - Bezcielesny, 
do 19.02.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Mówią ulice - spektakl,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Elementy destrukcyjne, do 29.01.,  Galeria Dom Plastyka 
ZPAP 
  godz. 19.00  Saxmania – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Swing, Swing, Swing - Gary Guthman w Toruniu,  koncert 
TOS, sala na Jordankach 
  godz. 20.00  Bękarty Stand-upu: Łukasz „Lotek” Lodkowski i Karol Mo-
dzelewski,  Lizard King Toruń
   World Press Photo’16, do 12.02.,  CSW
   Gezimi i Syrit czyli rysunki z Tirany, do 14.02. ,  Galeria i Ośrodek Pla-
stycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki
   Bisz Radex,  Klub NRD

14.01. (sobota)
  godz. 11.00  Podróże małe i duże – Portugalia i koniec Starego Świata,  
Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne, także 28.01.,  Dom Muz,  
ul. Poznańska

  godz. 12.00  Filozofowanie z Dziećmi,  CSW
  godz. 18.00  Zamkowe Kino Zimowe: Co się zdarzyło Baby Jane,  Zamek 
Krzyżacki

  godz. 19.00  Muzyczny życiorys Franka Sinatry,  sala na Jordankach
  godz. 19.00  Spektakl improwizowany Grupy Teraz: Jednoślady,  Od Nowa
  godz. 20.00  Potańc Fantastyczeń,  Wejściówka 
   Koncert towarzyszący wystawie „Komu bije Dada?”,  CSW
   Winter Bounce,  Klub NRD

DZIEŃ PO DNIU 1STYCZEŃ 2017
15.01. (niedziela)

  godz. 10.00-22.00  25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  Rynek 
Staromiejski i inne miejsca
  godz. 10.00 i 11.00  Klub Młodych Muz – podróż w chmurach,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 16.00, 19.30  Dziwna para, reż. Wojciech Adamczyk,  sala na Jordankach 
  godz. 17.00  Maryla Rodowicz,  Aula UMK
  godz. 17.00  Baby Jagi dla WOŚP,  MDK
  godz. 17.00  Kabaret Starszych Panów i Młodszej Pani,  Fort IV 

16.01. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Karpaty. Połoniny i pałace,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych

  godz. 17.00  Bieguny – Na początku był rysunek, do 28.02.,  Galeria Dom Pla-
styka ZPAP 
  godz. 19.00  Knocking Bones (USA) oraz Buried Cities (USA),  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

17.01. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spacer po wystawie „Komu bije Dada?”,  CSW 
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 16.30  Wystawa prac najmłodszych uczestników zajęć plastycznych,  
do 31.01.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Dada. Nowa fala - Spotkanie z Jakubem Kornhauserem,  CSW

18.01. (środa)
  godz. 12.00 i 19.00  Zespół Śmierci i Tańca, czyli piosenki Tiger Lillies,  Impre-
saryjny Teatr Muzyczny
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami IV,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii: Helmut Newton,  WOAK
  godz. 19.00  Wystawa zbiorowa grafiki Potęga małej formy, 20.02.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Stand-up w Od Nowie: Darek Gadowski i Piotrek Szumowski,  
 Od Nowa

19.01. (czwartek)
  godz. 16.00  Wieczorek karnawałowy dla seniorów,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 18.00  Podróże z Muzami – Dyskusyjny Klub Podróżnika,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 18.00  Spotkanie z Sebastianem Smolińskim,  CSW
  godz. 19.00  Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa – Sonori Ensemble,  Dwór 
Artusa
  godz. 20.00  Koncertowa Fala: Panzerfaust,  Od Nowa
   Artysta vs. kurator, wystawa do 3.02.,  Galeria Forum 
   Spektakl Demakijaż,  Lizard King Toruń

20.01. (piątek)
  godz. 15.00  Rudacka potańcówka,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Orient Express: Przystanek Konflikty,  CSW 
  godz. 18.00  Koncert zespołu Let’s sing z okazji Dnia Babci i Dziadka,  MDK 
  godz. 18.00  Seryjni poeci. Bianka Rolando,  CSW
  godz. 19.00  Dzień Babci: Wymyśliłam pejzaż ten – piosenki Ireny Jarockiej 
i Anny Jantar,  Dwór Artusa 
  godz. 20.00  Koncert grupy L.A.S.,  Od Nowa
   5. Wystawa Familijna, do 16.02. ,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka

21.01. (sobota)
  godz. 10.45-16.00  Turniej w grę CVlizacje,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 
14, ul. Łyskowskiego
  godz. 11.00  Teatr dla dzieci – wyjątkowe rodzeństwo,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  II Miejski Konkurs „Zimowa Piosenka”,  Dom Harcerza 
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 17.00  Nowa Scena Muzyczna: Karnawałowe Impresje Hiszpańskie,  MDK 
  godz. 18.00-23.30  Milonga Piernikowa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Zamkowe Kino Zimowe: Egzorcysta,  Zamek Krzyżacki
  godz. 20.00  Forteczno-Wojskowa Impreza Karnawałowa,  Fort IV 
   Dzień Babci i Dziadka w Muzeum,  Ratusz Staromiejski 

22.01. (niedziela)
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Rodzinne kolędowanie,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 14.00  VII Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska Artystyczne-
go Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 17.00  Karnawał z Grażyną Brodzińską i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, 
 Aula UMK

23.01. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Cliff Stevens Band (Can),  HRP Pamela

24.01. (wtorek)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Eksperymenty Okołofotograficzne,  CSW
  godz. 18.30  Sztuka w Artusie: Michał Anioł,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters : Jak próbowałem dogonić  kangury,  Hanza Cafe 
   Toruń Miasto Zabytków: Katarzyna Kluczwajd - Jak świętowali dawni torunia-
nie?,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

25.01. (środa)
  godz. 10.00  Zimowe zwyczaje ludowe,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Dzień na plus: Komputer krok po kroku,  CSW 
  godz. 17.45  Maski, maski, maski… przygotowania do karnawałowego balu, 
 Dom Muz, ul. Poznańska 
  godz. 18.00  Kurdystan,  Wydział Nauk o Ziemi
  godz. 18.30  Świat i okolice – Gruzja bez ściemy,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: spotkanie z Weroniką Migą,  Od Nowa

26.01. (czwartek)
  godz. 12.00  Styczniowe przejaśnienia,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.30  ZPiT Młody Toruń - Koncert Premier z okazji dnia Babci i Dziadka, 
 MDK
  godz. 18.30  Marika Krajniewska – spotkanie autorskie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Dotykanie Świata: Meksyk,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Wystawa prac plastycznych Sandry Czerwińskiej,  MDK
   Pled Zepchlim - Led Zeppelin Tribute Band,  Lizard King Toruń

27.01. (piątek)
  godz. 18.00  Koncert o tematyce miłosnej zespołu wokalnego eRZetWu,  MDK 
  godz. 19.00  Zima z duszą – koncert zespołu HulajDusza,  Dom Muz,  
ul. Podmurna



Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.facebook.com/MiastoTorun

www.torun.pl/ikar

www.facebook.com/IKARTorun

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.spodkopca.pl

www.cowtoruniu.pl

Niezbędne adresy:
Toruńska Agenda Kulturalna  
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, tel. 56 621-09-31

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

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

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, tel. 56 611-88-20

Centrum Informacji Młodzieży MDK  
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 654-04-58

  godz. 19.00  Stefan Kornacki - Do domu / Go Home – Inscription Project, 
do 26.03. ,  CSW
   Koncert Sitek,  Klub NRD

28.01. (sobota)
  godz. 11.00  Filmopisanie historii,  CSW
  godz. 15.00  Dramatyczny weekend: Czytanie. Dramat, także 29.01., 
 Teatr im. Wilama Horzycy
  godz. 16.30  Bal Karnawałowy dla seniorów,  MDK 
  godz. 18.00  27. Afryka Reggae Festiwal,  Od Nowa
  godz. 18.00  Powitanie Chińskiego Nowego Roku,  Ratusz Staromiejski

29.01. (niedziela)
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla nas –  cykl koncertów familijnych TOS,  sala 
na Jordankach
  godz. 18.00  Tre Voci – Tenorzy – opera, musical, rozrywka,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Kazimierz Rochecki – malarstwo,  Dom Muz, ul. Podmurna

30.01. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Kropki, kreski i kwadraty - co to jest ta abstrakcja,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00-17.30  Zimowy Bal Karnawałowy dla dzieci,  Dom Harcerza
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Wykład Igora Gałązkiewicza, 
 Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW
  godz. 18.30  Piłka nożna na polskim Pomorzu – spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Terry Mann Band (USA),  HRP Pamela

31.01. (wtorek)
  godz. 18.30  Wszystkobranie w Dworze Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  5. Festiwal Filmów Jednego Gościa,  Od Nowa


