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

Majowy koncert życzeń
5.05. (niedziela), godz. 17.00, Scena plenerowa przed Dworem Artusa
Impreza muzyczna, podczas której DJ Krzyś zaprezentuje przechodniom, licznie odwiedzającym w ma-
jowy weekend Rynek Starego Miasta, hity, które w ciągu ostatnich dwóch lat cieszyły się największą 
popularnością na facebookowym Fan Page’u Dworu Artusa.  Dodatkowo publiczność będzie mogła 
zamawiać muzyczne dedykacje, co bez wątpienia wprowadzi element interaktywności i zachęci prze-
chodniów do wzięcia udziału w zabawie. 
Wstęp wolny
 

Kopernik w Książnicy, czyli prywatne 
życie Astronoma 
6.05. (poniedziałek), godz. 18.00, Sala 
Mała
Czym na co dzień zajmował się Mikołaj Kopernik? Jak 
udawało mu się łączyć naukową pasję z przyziemny-
mi obowiązkami? Dlaczego tak długo zwlekał z pu-
blikacją swoich odkryć? Kim była dla niego młodsza 
o 30 lat Anna Schilling? Co wiemy o jego rodzinie, 
bliskich i przyjaciołach? I wreszcie - jakim był czło-
wiekiem? Na te i wiele innych pytań odpowie olsz-
tyński historyk dr Jerzy Sikorski. Prowadzenie: Piotr 
Majewski. Wstęp wolny

Barwy i zapachy – wernisaż wystawy Bogumiły Latowskiej 
7.05. (wtorek), godz. 18.30, Galeria Artus, do 30.05.
Malarstwo Bogumiły Latowskiej to pejzaże oraz kwietne martwe natury, w których pozorny realizm 
skłania do refleksji nad przemijaniem otaczającej nas rzeczywistości. Wystawa czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz podczas imprez. Wstęp wolny

Lubomski w Dworze Artusa – Again
10.05. (piątek), godz. 20.00, 
Sala Wielka 
Koncert z okazji premiery nowego koncertowego 
albumu Lubomski w Trójce. Again. Podczas wystę-
pu zabrzmią nie tylko największe przeboje (znane 
choćby z płyty Ambiwalencja), ale także dla przypo-
mnienia, odświeżone utwory do tej pory rzadziej pre-
zentowane (Logowanie, Partyzant). Artyście towarzy-
szyć będą świetni instrumentaliści: Michał Bryndal, 
Robert Cichy, Tomasz Grzegorski, Jan Smoczyński 
i Wojciech Pulcyn.
Bilety: 35 zł, 30 zł ulgowy

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

Czwartki z filozofią: Filozofia jako sztuka życia - wykład prof. Jolanty 
Żelaznej, 16.05. (czwartek), godz. 18.30, Sala Mała
Od swych początków filozofia stanowiła próbę odpowiedzi nie tylko o istotę otaczającego nas świata, 
ale też o miejsce, które zajmuje w nim człowiek. Podczas kolejnego Czwartku z filozofią prof. Jolanta 

Żelazna zastanowi się nad  pytaniem czy współcześnie filozofia może być sztuką życia.
Wstęp wolny

Noc Muzeów - Oprowadzanie po Dworze Artusa
18.05. (sobota), godz. 19.00 i 21.00 Sień Dworu Artusa
Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny

Mistrzowie Akordeonu - Harmonium Duo & Jurij Szyszkin
21.05. (wtorek), godz. 19.00, Sala Wielka
Fascynacje XX wieku to program inspirowany dziełami najwybitniejszych kompozytorów 
ubiegłego stulecia, m.in. Piotra Czajkowskiego oraz Josepha Helimesbergera, powstały 
dzięki współpracy zespołu Harmonium Duo i Jurija Szyszkina. Znane utwory w aranżacji na 
akordeon, nabierają wyjątkowego wymiaru artystycznego dzięki niezwykłym możliwościom 
brzmieniowym instrumentu. 
Bilety 25 zł, 15 zł ulgowy

Dzień Matki w Dworze Artusa: 
Janusz Yanina Iwański – The 
Beatles Acoustic, 26.05. 
(niedziela), godz. 18.30, Sala 
Wielka
Świetnym prezentem z okazji Dnia Matki 
będzie zaproszenie na dobry koncert. 
Janusz Yanina Iwański zaprezentuje się 
w programie składającym się z nieśmier-
telnych hitów zespołu The Beatles. Za-
brzmią też największe przeboje Yaniny 
z niezapomnianym Wielkim Podzieleniem 
na czele. 
Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy

Dariusz Zaleśny zaprasza - 
Saxmania 2013
28.05. (wtorek), godz. 19.00, 
Sala Mała
Podczas koncertu usłyszymy utwory z re-
pertuaru klasycznej muzyki saksofono-
wej oraz transkrypcje muzyki barokowej 
i rozrywkowej takich kompozytorów jak: 
J.F. Telemann, J.F. Haendel, E. Bozza,  
J. Ibert, R Binge, P. Mourice, czy K. Elbe. 
Saksofonistom ze Szkoły Muzycznej 
w Toruniu z klasy Leszka Orłowskiego 
i Dariusza Zaleśnego towarzyszyć będzie 
przy fortepianie Marek Kamola. 
Wstęp wolny

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II – Piotr Pawlicki i Chór Gospel
30.05. (czwartek), godz. 18.00, Sala Wielka
W koncercie pamięci bł. Jana Pawła II wy-
stąpi Bydgoski Chór Gospel pod kierun-
kiem charyzmatycznego dyrygenta Piotra 
Pawlickiego.  Artyści składający się m.in. 
z uczestników programu Must be the 
Music, zaprezentują nie tylko największe 
przeboje muzyki gospel, ale także popu-
larne utwory takich wykonawców jak U2, 
Aretha Franklin, czy Whitney Houston.
Bilety: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy

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

Cuda niewidy. Współzależności między sztuką / modą / architekturą
do 26.05.
Artyści: Hussein Chalayan, Bogomir Doringer, Naomi Filmer, Kim Hagelind, Tomoko Hayashi, 
Ruth Hogben, Mina Lundgren, Yuima Nakazato, Minna Palmqvist, Ana Rajcevic, Marloes ten 
Bhömer, Emilia Tikka, Iris van Herpen, Daniel Widrig, Anna-Nicole Ziesche
Eksperyment wystawienniczy, w ramach którego prezentujemy i analizujemy nowatorskie dzia-
łania prowadzone w obrębie sztuki, designu, mody i architektury oraz wzajemne oddziaływa-
nia zachodzące między tymi dziedzinami. Cuda niewidy to w zamyśle wizualna podróż przez 
światy wyobrażone, umiejscowione na skrzyżowaniu różnych odmian kreatywności i ekspresji. 
Punktem wyjścia jest twórczość Husseina Chalayana, jednego ze współczesnych projektantów 
podejmujących w sposób bezpośredni i niebywale trafny temat, który stanowi sedno wystawy: 
hybrydyzacja wiedzy oraz metody produkcji jako droga do innowacji.

Gdy rozum śni. Skarby kolekcji sztuki współczesnej  
Sandretto Re Rebaudengo, do 19.05.
Artyści: Doug Aetkin, Janet Cardiff and George Bures Miller, Paul Chan, Maurizio Cattelan, Hans-
-Peter Feldman, Liz Glynn, Thomas Hirshorn, Piotr Janas, William Kentridge, Robert Kushmirow-
ski, Yong-Baek Lee, Sherrie Levine, Sharon Lockhart, Sarah Lucas, Paul McCarthy, Aleksandra 
Mir, Shirin Neshat, Paulina Olowska, Sergey Sapozhnikov and Wael Shawky
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo nie jest tylko kolekcjonerką - jest przyjaciółką artystów, pro-
motorką ich działań i aktywną członkinią środowiska artystycznego. Zbiory fundacji obejmują 
listę przeszło 2 000 prac - niektóre z nich to prawdziwe współczesne arcydzieła, stworzone przez 
najbardziej uznanych twórców z całego świata. Należą do nich także artyści polscy. Zapocząt-
kowana w latach 90. ciągle powiększająca się kolekcja, stała się klarownym odzwierciedleniem 
tego okresu w historii, z całą jego złożonością i niespójnością. Oddaje ona ducha krytycyzmu 
i zaangażowania, charakteryzującego współczesne działania artystyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyskursów dotyczących społecznej pozycji kobiet, zagrożenia środowiska 
i efektów procesu globalizacji i trans-kulturowości. 

Zatracić się w bezgłosie. Wystawa Carli Accardi, do 19.05.
Wystawa jednej z głównych postaci włoskiej sztuki współczesnej. Obejmuje prace z ekspozycji 
prywatnej – płótna z lat 1999-2012, w większości nie prezentowane wcześniej; zawiera także 
kilka starszych prac wykonanych między 1969 a 1972 rokiem, kilka dzieł trójwymiarowych 
oraz dwa płótna należące do Kolekcji Farnesina. Carla Accardi (ur. 1924 r. ) to jedyna kobieta 
wchodząca w skład grupy Forma1 i jedna z najważniejszych przedstawicielek abstrakcjonizmu 
włoskiego. Jej sześćdziesięcioletnią drogę twórczą charakteryzuje radykalna, a jednocześnie ra-
dosna wolność wyrazu; prowadząc nieprzerwany dialog z materią,

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:
Łukasz Wodyński - J’m żywa instalacja, 17.05. (piątek), godz. 18.00
J’m to widowisko, w którym artyści stanowić będą żywą część instalacji składającej się z 2,5 
mertowych płócien Łukasza Wodyńskiego, w akcie występują hiszpański performer Xavier Bay-
le oraz Łukasz Wodyński. Widowisku towarzyszyć będzie muzyka zaaranżowana i wykonana na 
żywo przez Bogusława Raatza (zespół Question Mark) oraz muzyka amerykańskiego pochodze-
nia Tima Sanforda. 

Europejska Noc Muzeów z wystawą Cuda Niewidy
17.05. (piątek)
 godz. 18.30–20.00 LabSen: Moda: pokaz i wystawa - dyskusja z udziałem: Kaat Debo (MoMU, 
Muzeum Mody w Antwerpii), Annemartine van Kesteren (Muzeum Boijmans Van Beuningen 
w Rotterdamie), Heleny Hertov (Fashionplay, Sztokholm). Od kiedy moda zaczęła podbijać prze-
strzenie sztuki i muzea pod koniec lat 90., bywając tam coraz częściej, wydaje się naturalnym 

SGALERIE
i potrzebnym, aby poruszyć kwestię pokazywania i wystawiania artykułów mody w ramach ekspozy-
cji, zwracając uwagę na podejście kuratorskie i zasady, które się przez ten czas rozwinęły.
18.05. (sobota)
 godz. 17.30–18.15 LabSen: Prezentacja projektu „Fashion and Despair” Bogomira Doringera
 godz. 18.30–20.00 LabSen: Dyskusja Poszerzając pole mody – z udziałem: Danilo Venturi (Polimo-
da, Florencja), Stefan Siegel, założyciel Not Just A Label, Londyn, Marcin Różyc (dziennikarz, autor 
książki „Nowa moda polska”)
 godz. 20.15–21.00 LabSen: KRJST: Justine de Moriamé (Champion) & Erika Schillebeeckx (Limal), 
Belgia - prezentacja duetu projektantek wysoko ocenianych za innowacyjne prace, które zrodziły się 
w wyniku konfrontacji dwóch kultur. Z jednej strony KRJST czerpie inspirację z cichej natury katolicy-
zmu, z drugiej bazuje na kulturze hipisowskiej, pragnieniu samoekspresji i subkulturze.
Wstęp wolny na wystawy: od piątku, 17.05. od godz. 18.00, do soboty, 18.05. do 24.00

Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii „Plaster”
22.05. (środa)
 godz. 19.00 Otwarcie festiwalu, wernisaż wystaw
Wielkoformatowa wystawa współczesnego plakatu włoskiego, bulwar CSW
Monograficzna wystawa polskiego plakacisty Tomasza Bogusławsiego, niecka CSW
Międzynarodowa wystawa projektantów: polskiego duetu dizajnerskiego Fontarte (Artur i Magdale-
na Frankowscy) oraz 3 artystek - projektantek z Włoch: Cristina Chiappini, Raffaella Colutto, Silvia 
Sfligiotti, taras CSW
 godz. 20.00 Prelekcja Tomasza Bogusławskiego, Kino Centrum
 godz.21.00 Koncert / liveact: Steve Nash & Pillow feat. Dj Funktion, LabSen
22-23.05. (środa-czwartek), godz. 10.00-13.00 / 15.00-18.00 Warsztaty typograficzne, LabSen
Warsztaty prowadzone przez 2 artystki z Włoch: Raffaella Colutto i Silvia Sfligiotti. Tematyka: ręcznie 
preparowana typografia nawiązująca do teoretycznych rozwiązań Edwarda Johnstona. 
24.05. (piątek)
 godz. 11.00-17.00 Konferencja Plaster pod hasłem „Razem, czy osobno?”, Kino Centrum
Konferencja poruszy zagadnienie duetów twórczych i związanych z nimi kompromisów artystycz-
nych. Prelegenci: Homework, Witold Michorzewski, Sławomir Janiak, Fontarte, Silvia Sfligotti, Raffa-
ella Colutto, Joanna Górska i Rafał Góralski, Hipopotam Studio.

EDUAKCJA
Weekend Majowy w CSW, 1.05–5.05.
Aktywne spędzenia czasu w CSW z koszami  edukacyjnymi. Zawierać one będą propozycje kreatyw-
nych zadań, akcesoria potrzebne do ich realizacji oraz koc. Opracowane również zostaną karty edu-
kacyjne, które stanowić będą mini-przewodnik po aktualnie proponowanych wystawach. Labsen za-
prasza dzieci wraz z rodzicami do stanowisk aktywności. Przygotowujemy propozycje do twórczego 
i swobodnego działania, gry i zabawy oraz udostępnimy materiały plastyczne.

Toruński Tydzień dla Rodzin oraz Noc Muzeów, 13-18.05.
W godzinach otwarcia galerii, zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami do skorzystania 
z kosza edukacyjnego. 

CSW z Blikiem: „Humanoidy”- warsztaty rodzinne, 18.05.
grupa I godz.12.00–13.30 (do 30 osób)
grupa II godz. 14.00–15.30 (do 30 osób)
Ernesto Neto stara się dotrzeć do wszystkich zmysłów odbiorców swojej sztuki. Z tkanin, wełny lub 
drewna tworzy organiczne kształty (humanoidy), służące do dotykania, przytulania, wąchania czy 
próbowania. Inspirując się jego pracą, wykonamy własnego stwora, robala, istotę. Wstęp wolny. 
Wiek: od 7 lat. Obowiązują zapisy: 56 610-97-16, e-mail: eduakcje@csw.torun.pl 

Majówka z Kulturą i Sztuką - dla osób niepełnosprawnych. Cały maj
Dla grup kosze edukacyjne. Zawierać one będą propozycje kreatywnych zadań, akcesoria potrzebne 
do ich realizacji oraz koc. Proponujemy również kreatywne oprowadzanie po wystawach.

Dzień na Plus: „Dziś i niegdyś” warsztaty fotografii cyfrowej  
dla dorosłych. 16.05., godz. 13.00-15.00
Skierujemy nasze kroki w stronę Bydgoskiego Przedmieścia. Tam odszukamy lokalizację, w której 
mieściła się m.in. letnia restauracja Gustava Behrenda, licząca 4000 miejsc czy słynna Idylla z mar-
murową ławą. Zachęcamy do odszukania w rodzinnych  albumach i przyniesienie starych fotografii 
i widokówek pokazujących czasy świetności naszego miasta. Wstęp bezpłatny. Zapisy: 56 610-97-
16, e-mail: eduakcje@csw.torun.pl 

CZYTELNIA:
Wystawa judaiców ze zbiorów Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej, 18-25.05.
W ramach III Tygodnia Kultury Żydowskiej. W programie wernisażu wykład Wokół Talmudu dr hab 
Macieja Tomala (WSFH, UJ i UW), jednego z najwybitniejszych ekspertów w tej dziedzinie w Polsce.

SIM Toruń #2, 9.05. (czwartek), godz. 18.00–20.00,
Social Internet Mobile Toruń. Kulinarne blogowanie i prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć n/t 
Google Plus! Katarzyna Radomska opowie subiektywnie o kulinarnej blogosferze od środka, czyli jak 
nie blogować o kulinariach i dlaczego polska sfera jedzeniowa jest fenomenem w skali globu. Kamil 
Dziadkiewicz opowie, dlaczego powstało G+ i co najbardziej interesuje w tej platformie marketera.



Zeszyt Zagraniczny Nr 2, do 26.05. 
18.05.(sobota) - spotkanie promocyjne
Zeszyt Zagraniczny to drugi numer magazynu rysunkowego, wcześniej ukazał się Zeszyt Kryminal-
ny. „Zeszyt” jest płaszczyzną, na której spotykają się artystki, ilustratorki, graficzki i designerki, 
w przyszłości jednak ma stać się projektem koedukacyjnym. Każdy numer posiada swój motyw 
przewodni, który staje się pretekstem do stworzenia rysunków. Tym razem jest nim „zagranica”, 
która oznacza nie tylko teren leżący poza granicami kraju, ale też coś obcego, nowego, wzbudza-
jącego ciekawość. Podczas spotkania będzie okazja do przyjrzenia się oryginałom prac artystek, 
zakupienia „Zeszytu” w promocyjnej cenie oraz porozmawiania z uczestniczkami projektu.

Galeria czynna:
wtorek-piątek, godz. 11.00-18.00, sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Od 18.05.
wtorek, godz. 12.00–20.00 - wstęp wolny, środa-piątek, godz. 11.00–18.00
sobota, godz. 12.00-18.00, niedziela, godz. 12.00–18.00 – wstęp wolny
1 i 2 maja sale wystawowe czynne są w godz. 12.00-18.00, a 3 i 4 maja – nieczynne

Edukacja / Inne informacje
Noc w Wozowni, 18.05. (sobota)
M.in. spotkanie promocyjne towarzyszące wystawie Zeszyt Zagraniczny Nr 2 

Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria / Organizator: Fundacja 
smacznego! Dobra Witryna / spotkanie z Agnieszką Sural
23.05. (czwartek), godz. 18.00
Agnieszka Sural  jest współtwórczynią i animatorką Galerii Witryna przy placu Konstytucji 4 
w Warszawie. Jest to „gablota sztuki współczesnej” o powierzchni 6 m kw. Przestrzeń wysta-
wiennicza przeznaczona jest do oglądania bezpośrednio z ulicy. Tegoroczna odsłona Obserwa-
torium koncentruje się na temacie galerii „eksterytorialnych”. Funkcjonują one w nietypowych 
miejscach (mieszkanie, gablotka, kiosk), nie ulegają instytucjonalizacji, ale mogą stanowić bazę 
dla spontanicznych, eksperymentalnych działań. 

Majówka z kulturą i sztuką 2013
Galeria Wozownia oferuje w każdy majowy weekend bezpłatne zwiedzanie wystaw 
(osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami).

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
(kontakt: Kamila Krzanik-Dworanowska, Maria Niemyjska, Kazimierz Napiórkowski)

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

Wystawa prac uczniów Základnej Umeleckej Školy, do 14.05. 
Początki współpracy toruńskiej Galerii ze szkołą w Martinie na Słowacji sięgają końca lat 80. Jej 
uczniowie regularnie nadsyłają na organizowane w Toruniu konkursy swoje rysunki, grafiki i pra-
ce malarskie. Prace te były ozdobą niejednej wystawy pokonkursowej, a ich autorzy laureatami 
nagród i wyróżnień. Na wystawie zaprezentowane zostaną zarówno prace specjalnie na tę okazję 
przygotowane, jak i te archiwalne, znajdujące się w zbiorach Galerii.

Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Piotr Potworowskiego 
w Poznaniu, 17.05.-12.06.
Kolejna z cyklu wystaw prezentujących działalność ponadgimnazjalnych szkół plastycznych w na-
szym kraju. Liceum Plastyczne w Poznaniu to szkoła z prawie siedemdziesięcioletnią tradycją. 
Ukończyło ją wielu wybitnych polskich artystów i projektantów osiągając znaczące sukcesy arty-
styczne. Od wielu lat szkoła zajmuje wysokie miejsce w rankingu tego typu szkół artystycznych.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47, tel. (056) 645-15-88

Wystawa prac studentów pierwszej pracowni Zakładu Projektowania 
Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 5.06. 
Plakat, ilustracja, identyfikacja wizualna, projekty kalendarzy – to tylko nieliczne formy współ-
czesnej grafiki użytkowej, którą na wystawie pokażą studenci pracujący na co dzień pod kierun-
kiem prof. Sławomira Janiaka, dr Joanny Frydrychowicz i dra Nikodema Pręgowskiego.

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

LABSEN:
PRZEprojekt: Poza Akademią, 7.05. (wtorek), godz. 18.30
Michał Suchora „Artysta-galeria. Jak grać do jednej bramki?”, spotkanie/wykład 

Artystki-Anarchistki
16.05., godz. 18.00 Esencja, 23.05., godz. 18.00 Konstrukcja
wykłady dr Katarzyny Lewandowskiej

:audioskopia: #3: XAOC DEVICES
11.05. (sobota), godz. 18.00 prezentacja/wykład, godz. 20.30 koncert
XAOC to pierwsza polska manufaktura, zajmująca się produkcją modułów do systemów modu-
larnych. Firma ta jest jednak czymś więcej, to kolektyw muzyków/inżynierów i designerów za-
interesowanych, poza produkcją własnych urządzeń, propagowaniem tego  typu instrumentów 
w Polsce. Modularne.info to również netlabel publikujący nagrania muzyków zainteresowanych 
syntezatorami modularnymi, ale i sprzętem DIY. XAOC tworzą Marcin Łojek, Krzysztof Sobolewski 
i Tomek Mirt. Wszyscy od lat aktywnie współtworzą alternatywną scenę muzyczną, działając jako 
muzycy, wydawcy, jak również animatorzy.

PRZEprojekt: Open Call 
24-31.05. Porcje Rosołowe, Na owadach, instalacja dźwiękowa  
Porcje Rosołowe – duet, w którego skład wchodzą Mateusz Wysocki i Lech Nienartowicz. Charak-
terystyczną cechą tych dźwięków jest zatarcie granicy między surową materialnością a eteryczną 
estetyzacją. Autorzy chętnie eksplorują wszelkiego rodzaju dźwiękowe usterki, jednakże lubią się 
skupiać także na organicznej naturze dźwięku i percepcji słuchacza.

PRZEprojekt: Sztuka w filmie, 30.05. godz. 19.00
Siedem łatwych utworów Mariny Abramovic, reż. Babette Mangolte
Film poświęcony jest ciału oraz temu jak nasza powłoka wpływa na innych - tych, którzy je spoty-
kają, patrzą na nie i tym samym uczestniczą w transcendentalnym doświadczeniu kontaktu. Pro-
jekt przedstawia fizyczne zmiany odkrytego ciała Mariny Abramović, która uczestniczyła w przed-
stawieniach codziennie, przez siedem godzin, bez żadnych sztywnych reguł. Wstęp wolny

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

Izabela Łapińska - Filmowy defekt samotności
Magdalena Moskwa - Cielesność obrazu, do 2.06.
„Wystawa Magdaleny Moskwy „Cielesność obrazu” z założenia koncentruje się na najnowszych 
pracach artystki, przygotowanych specjalnie na prezentację w Wozowni. Obrazy te – wykonywane 
jak zwykle w przypadku twórczości Moskwy – niezwykle skrupulatnie na bazie dawnych, bardzo 
czasochłonnych technik malarskich, utożsamiają podobrazie z wyobrażeniem skóry, na której 
rysują się żyły, rany, „organiczne” otwory przechodzące na wskroś desek i intrygujące swoją „na-
turalnością”. Można powiedzieć, że wobec tych obrazów widz jest konfrontowany ze specyficzną 
cielesnością nie tylko przedstawionych motywów, lecz również samych obrazów. (…) W „Wozow-
ni” dodatkowym atutem wystawy będzie obecność blatu, przypominającego stół operacyjny prze-
znaczony do zabiegów chirurgicznych, dzięki obecności którego możliwy staje się wgląd w sam 
warsztat artystki i tajemniczą alchemię procesu kreacji: od pustego podobrazia po prawie gotowy 
obraz.” (Marta Smolińska)
Magdalena Moskwa studiowała w PWSSP w Łodzi; dyplom w 1996 roku w pracowniach Malarstwa 
oraz Druku Dekoracyjnego. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem ubrań unikatowych.

Nicu Ilfoveanu - Teraźniejszość jako pomyłka, do 2.06.
„Wystawa rumuńskiego twórcy (ur.1975) przedstawia cykle czarno-białych fotografii oraz filmy 
wideo, które w dużej mierze zostały wykonane po lekturze książki Andrzeja Stasiuka „Jadąc do 
Babadag”. Paradoks tej twórczości polega więc na tym, że Ilfoveanu nie inspiruje się bezpośred-
nio rumuńskimi realiami, lecz - wybierając motywy – w wielu wypadkach pozostaje pod wpływem 
poetyki postrzegania Rumunii, proponowanej przez polskiego pisarza. Obraz Rumunii, opisany 
w „Jadąc do Babadag” jest więc wycinkowy, nostalgiczny i subiektywny. Co ciekawe, właśnie tego 
rodzaju postrzeganie tego kraju, inspiruje Ilfoveanu do podróżowania po Rumunii i „dokumento-
wania” jej zacierającej się dawnej tożsamości. ” (Marta Smolińska)
Nicu Ilfoveanu jest rumuńskim fotografikiem młodego pokolenia, z powodzeniem prezentował 
swoje prace na całym świecie, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Chinach. Foto-
grafie Ilfoveanu można porównać ze współczesnym kinem rumuńskim, które – przy pozornej suro-
wości – niesie bogactwo problemów niebanalnie obrazowanych, uniwersalnych mimo lokalności. 
(www.dziennikpolski24.pl)

Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie: Grzegorz Łoznikow - 
Kształt, do 2.06.
Praca Grzegorza Łoznikowa dotyka kwestii interpretacyjnej wieloznaczności. Artysta wykona prze-
wrotny eksperyment – rzeźbę, która zawiera w sobie cechy różnych zjawisk: piorunu, drzewa, żyły, 
krzewu, pęknięcia w ścianie… Chciałby zwrócić uwagę na brak treści i znaczeń w przyrodzie, które 
dopiero z perspektywy ludzkiej wymagają określania systemem znaczeń i symboli. 

GALERIA „NA PIĘTRZE” ZPAP
ul. Ducha Św. 8/12, tel. 56 622-26-06
www.zpap-torun.org

Agata Kubiak-Maj – Rysunek, projekt - skala 1:50, do 14.05.

Paweł Łubowski – Zniknięta z cyklu Recycling - obiekty
17.05. (piątek), godz. 18.00

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

Galeria 011:

Wystawa z cyklu Anarchia: Alicja Kujawska - Anarchosyndykaliści
do 11.05.

Malarstwo Moniki Mausolf - Rury, 13.05.– 7.06.
Monika Mausolf (1986) - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, obroniła 
z wyróżnieniem dyplom na kierunku: malarstwo w pracowni prof. Lecha Wolskiego. W swojej 
twórczości skupia się przede wszystkim na strukturze i materii. Uprawia malarstwo, rysunek, 
tworzy obiekty. Działa cyklami uciekając się do najróżniejszych technik, eksperymentuje 
z formami, strukturą, linią i kolorem, żonglując kontekstami zawsze stara się znaleźć wspól-
ny mianownik dla swoich działań. Interesuje ją człowiek, uprzedmiotowienie ciała w dzisiej-
szej kulturze oraz szeroko pojęta sztuka feministyczna. „Rury” to wystawa zainspirowana 
literaturą. Prace inspirowane są artykułami z Przekroju z lat 50., opowiadaniami Rolanda 
Topora pt. „Wybawcy”oraz „Don Juan i ja”, a także opowiadaniem E. Kereta pt. „Rury”.

Galeria Dworzec Zachodni:

Wystawa fotografii Marka Czarneckiego - O roku ów ..., do 13.05.
Marek Czarnecki urodzony w 1956 r. w Jeleniej Górze. Członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Uprawia fotografię artystyczną i reklamową. Jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród, w tym czterokrotnym laureatem statuetki Oskara przyznawanej przez MPA i BIPP 
w Wielkiej Brytanii. Należy do elitarnych towarzystw skupiających wybitnych twórców. Od 
1992 prowadzi własne studio fotografii reklamowej i artystycznej. Uprawia również foto-
grafię plenerową oraz fotografię panoramiczną, będącą unikalną rejestracją obrazu z per-
spektywą 3600 i więcej. Twórca wielu projektów fotograficznych. Autor wielu albumów foto-
graficznych, współpracuje z domami wydawniczymi w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii 
i Dubaju. Prowadzi seminaria z zakresu Fotografii Reklamowej w Rosji, Bułgarii, Rumunii i na 
Ukrainie. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych.

Wystawa grafiki Anny Trzpil, 15-26.05.

Wystawa rysunków satyrycznych Jakuba Wiejackiego, 
27.05.–11.06. 
Jakub Wiejacki (ur. 1958 r.) – absolwent Wydziału Włókiennictwa PWSSP w Łodzi. Pracu-
jąc jako projektant tkanin w przemyśle włókienniczym rysowanie traktował jako hobby. 
Sporadycznie drukował w „Karuzeli” oraz brał udział w konkursach rysunku satyrycznego 
w Holandii i Belgii. Od 1991 r. pracuje jako grafik w wydawnictwach prasowych oraz publi-
kuje z czasopismach: „Polityka”, „Wprost”, „Życie Gospodarcze”, „Playboy”. Jest laureatem 
Satyrykonu’97.

Galeria czynna: 
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: godz. 12.00-15.00
środy: godz. 19:00 - 22:00
Wstęp wolny.

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

Malarstwo Bartosza Frączka, Waldemara Żuchnickiego, Roberta Żybura, 
10.05. (piątek), godz. 18.00, do 15.05.
Lato 2008, Węgry, Tokaj, Alkotohaz - dom pracy twórczej. Na plenerze spotykają artyści: Bartosz Frą-
czek /Częstochowa, Waldemar Żuchnicki /Toruń i Robert Żybura /Tarnów. Idea zrodzona na węgier-
skiej ziemi, znajduje swój finał na trzech wystawach: BWA Tarnów - kwiecień 2013, Galeria Domu Muz 
w Toruniu - maj 2013 i Muzeum w Częstochowie - lipiec 2013. Robert Żybura - absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa w 1992 roku z wyróżnieniem 
w pracowni Wandy Gołkowskiej oraz z grafiki w pracowni prof. Romana Kowalika. Zajmuje się malar-
stwem, grafiką i rysunkiem. Bartosz Frączek - studia w instytucie plastyki WSP w Częstochowie (obec-
nie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Wincentego 
Maszkowskiego. Adiunkt na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. Jest pomysłodawcą Międzynaro-
dowego Biennale Miniatury. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i upowszechnianiem kultury plastycznej. Waldemar Żuchnicki 
studiował Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni Jerzego Nowosielskiego w 1985 r.  
oraz aneks z malarstwa architektonicznego u prof. Janiny Kraupe-Swiderskiej. Tworzy w dziedzinie 
malarstwa, rysunku i grafiki.

Dorota Świdzińska - ON, 24.05. (piątek), godz. 18.00, do 22.06.
Dorota Świdzińska urodzona w 1970 r. w Białymstoku. Rrealizuje wieloletni projekt twórczy poświę-
cony schyłkowi życia kobiety, odchodzeniu, wygasaniu. ON, instalacja składająca się z luźno rozwie-
szonych w przestrzeni prześcieradeł, na których nadrukowałam naturalnej wielkości sylwetki moich 
wiekowych sąsiadek w towarzystwie wysłużonych płaszczy swoich dawno nieżyjących mężów. Tkani-
ny będą wyeksponowane na bieliźnianych sznurach sprawiając wrażenie suszącego się prania, a jed-
nocześnie treść nadruków sugeruje czynność wietrzenia starych, męskich płaszczy. Dopełnieniem 
projektu będą krótkie „metryczki” każdej z kobiet.

Na wystawy wstęp wolny.

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

Piotr Młodożeniec - Plakaty, do 18.05.
Piotr Młodożeniec (1956) malarz, grafik.1976-1981 studia na wydziale grafiki warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych , dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. 1992-2004 współtworzył 
z Markiem Sobczykiem Spółkę Graficzną Zafryki. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
„Zawiaduje alfabetem niczym motorniczy nowym, szybkim warszawskim tramwajem. Jest jak miejski 
literniczy – sylwetka o charakterystycznych proporcjach, w kapeluszu, z latarką (a nuż trzeba będzie 
coś dokładniej naświetlić), z otwartym oknem i głową. Mknie mostami liter, by nagle skręcić z torów 
myślenia, konwencji, mody tam, gdzie mu się żywnie podoba, gdzie przeczuwa estetyczną i intelek-
tualną przygodę. Pędzi przez miasto, otwierając drzwi różnym mediom. Pisze plakaty-literówki, nie 
przejmując się zdaniem redakcji; rzeźbi w czcionkach, ujmując im materii. A przy tym nie przestaje 
gapić się na świat – chmura, napis na murze, czerwone auto, pani z psem, gazeta w witrynie kiosku. 
I nagle przelot przez świątynię sztuki. A z desek teatralnych wjazd prosto do telewizora. Jednym sło-
wem – zapomnijmy o bezpiecznej jeździe. Tym bardziej, że jego praca jest wypadkową twórczości 
prawdziwych mistrzów sztuki ulicy – ojca Jana i profesora Henryka. A jak dodać do tego dwa bliskie 
mu światy – punk + punkt, polski underground lat 80. + japoński minimalizm, przyprawione podró-
żą do Afryki, to trudno uznać to skrzyżowanie za bezkolizyjne. Iskrzy czasem na stykach, że prądem 
Tramwaje Warszawskie obdzieliłyby parę zajezdni. Miała być sztuka użytkowa? – to dopiero użytek  
ze sztuki!” Katarzyna Sołtan 

Rafał Strent - Malarstwo, grafika, rysunek
24.05. (piątek), godz.13.00, do 10.06.
Rafał Strent (1943), ur. 1943 w Łucku na Wołyniu. Studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pieknych na 
Wydziale malarstwa w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja. Aneks z grafiki warsztatowej u prof. Haliny 
Chrostowskiej. Dyplom w 1972 r. Obecnie – profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. 
W latach 1990-96 – dziekan. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek.

Galeria czynna codziennie, oprócz niedziel, w godz. 8.00 – 20.00

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej, tel. 604-967-852
www.galeriarusz.art.pl
www.artmovesfestival.org



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

H. Ch. Andersen „Słowik” 
1.05. (środa), godz. 12.00
13.05. (poniedziałek), godz. 10.00,12.00 
17.05. (piątek), godz. 9.30,12.00 Bilety: 13 zł

Malina Prześluga „Najmniejszy bal świata”
4-5.05. (sobota-niedziela), godz. 12.00 
Jak sobie poradzić z dziecięcym buntem? Jak uczyć dzieci trudnej sztuki przepraszania i dzię-
kowania? Bilety: 17 zł

„Czerwony Kapturek” 
6.05. (poniedziałek), godz. 9.30
7.05. (wtorek), godz. 9.30, 12.00 
Wszyscy znają bajkę o Czerwonym Kapturku, lecz czy wszyscy chcą i lubią ją opowiadać? A gdy-
by tak jeszcze dać szansę, aby samo bohaterowie opowiedzieli o swoim losie? Bilety: 13 zł 

M. Kownacka „Szewczyk Dratewka” 
8-10.05. (środa-piątek), godz. 9.30, 11.30 
12.05. (niedziela), godz. 12.00 
Bilety: 13 zł, w niedzielę 15 zł

„Przytulaki” 
12.05. (niedziela), godz. 14.00
Pierwsze przedstawienie zrealizowane z myślą o „naj-najmłodszych” widzach. Bilety. 15 zł 

C. Collodi „Pinokio” 
14-16.05. (wtorek-czwartek), godz. 9.30,12.00 
19.05. (niedziela), godz. 12.00 
Bilety: 15 zł, 17 zł

A. Rumianek „Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki” 
20.05. (poniedziałek), godz. 10.15, 12.00 
21.05. (wtorek), godz. 9.30, 11.30 
Próba oswojenia dzieci z wizytą w gabinecie lekarskim. Bilety. 13 zł

T. Słobodzianek „Jaskółeczka”
22-24.05. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00 
25.05. (sobota), godz. 12.00
Współczesna bajka powstała z inspiracji argentyńską baśnią o miłości niemożliwej, która połą-
czyła istoty będące w naturze wrogami – jaskółkę i kota. Bilety: 15 zł, w sobotę 17 zł

D. Miękus, K. Parda „Marionetka - kosmiczna tajemnica”
26.05. (niedziela), godz. 12.00
28.05. (wtorek), godz. 9.30, 12.00 
Fantastyczna opowieść o dwójce samotników i szalonych pasjonatach kosmosu, którzy zaczyna-
ją budować swój własny świat utkany ze snów i pragnień. Bilety: 13 zł, w niedzielę 15 zł

M. Prześluga „Pręcik” 
27.05. (poniedziałek), godz. 9.30, 11.30
Pewnego dnia w pokoju małej dziewczynki przedmioty toczą zrzędliwą rozmowę o rutynie dnia 
codziennego. Jedynie wierny miś widział, że dziewczynkę zabrało pogotowie. Bilety. 15 zł

wg H.Ch. Andersena „Historia Calineczki”
29.05. (środa), godz. 9.30, 12.00 Bilety: 13 zł

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Piosenki PRL 2
12.05. (niedziela), godz. 17.00
Czy się stoi czy się leży 2 000 się należy! Ta idea przyświeca zakładowej Komisji Kultury w cza-
sie zebrania w sprawie w klubokawiarni, przy bułgarskim koniaczku, a tymczasem: kogoś ściga 
pobór,  wpadają cyganie z kapeluszem, a nawet przyjeżdża ABBA. Wiadomo - odwilż w PRL-u. 
Kupujemy w PEWEX-sie, ubieramy się w Modzie Polskiej. Jeździmy na handelek do demoludów, 
a w oczekiwaniu na talon na Malucha, przed 13.00 popijamy wódeczkę z meliny głośno przy 
tym śpiewając.

Miejsce. Hotel Bulwar
Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 501-603-142, www.teatrafisz.pl Bilety do nabycia: 
www.eventim.pl,www.groupon.pl; Empik lub na godzinę przed spektaklem Bilety indywidualne 
28 zł, grupowe 18 zł

T

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-50-21
www.teatr.torun.pl

DUŻA SCENA
Annibale Ruccello „Pięć róż dla Jennifer””
4-5.05 (sobota-niedziela), godz. 19.00
14-15.05. (wtorek-środa), godz. 19.00
Akcja sztuki rozgrywa w mieszkaniu transwestyty Jennifer, która od trzech miesięcy czeka na telefon 
od Franca, którego poznała w jednym z nocnych lokali.Czarna komedia o poszukiwaniu przez czło-
wieka własnej tożsamości. Bilety. 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Jolanta Janiczak „Ofelie”
9-12.05. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Trzy znane kobiety i ich bardziej znani partnerzy: Camille Claudel i August Rodin, Zelda i Scott Fitzgeral-
dowie, Sylvia Plath i Ted Hughes. Były utalentowane, odważne, samodzielne, pracowite. Czy los Ofelii 
spotkał je właśnie dlatego? Spektakl dla widzów dorosłych. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

A. Fredro „Nowy Don Kichot”
16-18.05. (czwartek-sobota), godz. 19.00
19.05. (niedziela), godz. 19.00 – pożegnanie tytułu
Na podstawie tekstów: „Pierwsza Lepsza”, „Zrzędność i przekora”, „Pan Geldhab”, „Świeczka zga-
sła”, „Ożenić się nie mogę”, „Trzy po trzy”. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

SCENA NA ZAPLECZU
Antoni Ferency „Upadek pierwszych ludzi”
7-8.05. (wtorek-środa), godz. 19.00
14-15.05. (wtorek-środa), godz. 19.00
Biblia i metro. Podziemny tunel metra jako biblijny raj. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Martin McDonagh „Porucznik z Inishmore”
22-24.05. (środa-piątek), godz. 19.00
Podczas gdy Padraic, bojownik Irlandzkiej Armii Wyzwolenia Narodowego, walczy o wolność w Północ-
nej Irlandii torturując i podkładając bomby, na wyspie Inishmore ktoś zabija jego ukochanego kota. 
Śmierć kota nakręca spiralę niewiarygodnych wydarzeń. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

2. Festiwal Debiutantów Pierwszy kontakt 
25.05. (sobota)
  godz. 18.00-20.00 Teatr PolskiWrocław „Blanche i Marie”, reż. Cezary Iber (Teatr Horzycy) 
  godz. 22.00-23.00 Teatr KTO Kraków „Ślepcy”, reż. Jerzy Zoń (Jednostka Wojskowa 1440, ul. Sienkiewicza)
26.05. (niedziela)
  godz. 17.00-18.15 Teatr im. Wilama Horzycy „Porucznik z Inishmore”, reż. Ana Nowicka (Teatr Horzycy) 
  godz. 19.00-20.00 Teatr im. Jana Kochanowskiego Opole„Szczęśliwe dni/Komedia/Ostatnia ta-

śma Krappa”, reż. Paweł Świątek (Od Nowa)
27.05. (poniedziałek)
  godz. 18.00-19.10, 20.30-21.40 Teatr Powszechny  Warszawa „Marzenie Nataszy”, reż. Wojciech 

Urbański (Teatr im. Wilama Horzycy)
  godz. 20.00-22.00 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz „Przełamując fale”, reż. Maciej Pod-

stawny (Teatr im. Wilama Horzycy) 
28.05. (wtorek)
  godz. 18.00-19.30, 20.30-22.00 Teatr Łaźnia Nowa (Kraków) „Emigranci”, reż. Wiktor Rubin (Od Nowa) 
  godz. 20.30- 22.15 Teatr Bagatela (Kraków) „My w finale 2014”, reż. Iwona Jera (Baj Pomorski) 
29.05. (środa)
  godz. 18.00-19.40 Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (Warszawa) „Freddie reż. 

Irmina Kant”, reż. Agata Puszcz (Teatr im. Wilama Horzycy) 
  godz. 20.00-22.45 Teatr Zagłębia (Sosnowiec) „Korzeniec”, reż. Remigiusz Brzyk (Teatr Horzycy) 
30.05. (czwartek)
  godz. 17.00-19.00, 20.00-22.00 Studio Teatralne KOŁO (Warszawa), „Kalino malino czerwona ja-

godo”, reż. Igor Gorzkowski (Teatr im. Wilama Horzycy) 
  godz. 20.00- 21.30 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (Bydgoszcz), „Wszyscy Święci”, reż. Woj-

ciech Faruga (Od Nowa) 
31.05. (piątek)
  godz. 17.00-18.20 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego (Kraków) „Prze-

kleństwa niewinności”, reż. Łukasz Zaleski (Teatr im. Wilama Horzycy) 
  godz. 19.00-20.30 Teatr Polski, Bielsko-Biała, „Proces”, reż. Jacek Bała (Teatr Horzycy) 

TEATRY

BB

BIBLIOTEKI
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
ul. Dąbrowskiego 4

Galeria portretów, czyli postacie literackie w obiektywie, 14-24.05.
Cykl 24 fotografii powstałych w wyniku realizacji zadań projektu edukacyjnego Galeria Por-
tretów. W przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gastro-
nomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Zdjęcia wykonane przez Angelikę i Macieja Wadowskich 
przedstawiają portrety najciekawszych postaci znanych z literatury. Wstęp wolny.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-44-08
www.bu.uni.torun.pl

Tydzień Bibliotek 
8.05. (środa)
  godz. 10.00–16.00 Kiermasz książek
  godz. 15.00 W poczekalni. O plastyce polskiej na emigracji oraz studiach nad sztuką świata 

rozmawiają: prof. dr hab. Jerzy Malinowski i prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz. Spotkaniu 
towarzyszy promocja książki prof. J. W. Sienkiewicza.

9.05. (czwartek)
  godz. 10.00–16.00 Kiermasz książek
  godz. 13.00 Warmiński Dwugłos. Dyskusja prof. dr hab. Huberta Orłowskiego z UAM w Po-

znaniu ze znawcą tematyki regionu Edwardem Cyfusem na temat tradycji, tożsamości i przy-
szłości Warmii. Spotkanie poprowadzi dr Izabela Lewandowska z UWM w Olsztynie. 

10.05. (piątek)
  godz. 13.00–16.00 Obchody Dnia Bibliotekarza - piknik na Barbarce 

11.05. (sobota)
  godz. 11.00–13.00 (zbiórka pod gmachem BU – meta na Barbarce). Rajd rowerowy w ra-

mach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”

13.05. (poniedziałek)
  godz. 18.30 Koncert Chóru  Akademickiego Collegium Medicum z Bydgoszczy

14.05. (wtorek)
  godz. 18.00 Koncert Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu

15.05. (środa)
W przestrzeni bibliotecznej emitowany będzie film „Katalog kartkowy” autorstwa Katarzyny 
Rumińskiej z Wydziału Sztuk Pięknych UMK

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
www.ksiaznica.torun.pl

Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
Kopernik w Książnicy
6.05. (poniedziałek), godz. 18.00 dr Jerzy Sikorski, mediewista, autor „ Prywatnego życia 
Mikołaja Kopernika” . Jego badania doprowadziły do odnalezienia miejsca pochówku astro-
noma. Podczas spotkania poznamy rodzinę Mikołaja Kopernika, jego bliskich i przyjaciół. 
Miejsce: Dwór Artura

Filia nr 1, ul. Jęczmienna
Spotkanie ze Szczepanem Twardochem, 7.05. (wtorek), godz. 18.00
„Morfina”, za którą został uhonorowany Paszportem Polityki to jego szósta powieść. Uzasad-
niając nominację Dariusz Nowacki powiedział: „Dostaliśmy powieść (nie tylko w moim prze-
konaniu) wybitną – na swój sposób szalone, a nade wszystko niezwykle odważne studium 
męskiej słabości i płynnej tożsamości narodowej, osadzone w realiach pierwszego miesiąca 
niemieckiej okupacji. Czapki z głów!” Wstęp wolny.

Wystawa prac Grupy Plastycznej z Osielska, 6-31.05.
wernisaż 10.05., godz. 17.00 
Grupa Plastyczna istnieje od 2007 r. Obecnie liczy 24 członków, nad którymi opiekę artystyczną 
sprawuje Waldemar Malak, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Zobaczymy rysunki, obrazy 
olejne, głównie surrealistyczne pejzaże oraz ceramiczne formy przestrzenne.

Spotkanie z Anną Łaciną, 20.05. (poniedziałek), godz. 18.00
Pochodząca z Torunia pisarka, autorka „Telefonu do przyjaciela” i „Kradzionych róż”. Autorka serii 
bajek edukacyjnych „Drużyna majora Limfocyta” i współautorka „Limerykowego atlasu powiatu 
przasnyskiego”. Stara się tworzyć literaturę familijną. 

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Wystawa prac dr Ireny Łazarewicz, do 31.05.
Ekspozycja prezentująca dzieła najstarszej słuchaczki Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Artystka w tym roku obchodzi 96 urodziny. Malarstwo zagościło w jej życiu na dobre dopiero 
gdy w wieku 78 lat przeszła na emeryturę.

Filia nr 12, ul. Fałata 35
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru, 18-24.05.
Na czytelników będzie czekać 2000 książek.

Uwaga! Abolicja, 18.05. (sobota)
Z okazji Święta Bydgoskiego Przedmieścia Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61 i Filia nr 12 wprowadzają 
jednodniową abolicję. Tego dnia obie placówki nie będą pobierać kar za niezwrócone w terminie 
książki. Łagodniej potraktujemy osoby, które zgubiły lub zniszczyły pożyczone książki. Biblioteki 
będą otwarte od 10 do 15.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
Pan Tuwim 
Z okazji Roku Tuwima zajęcia edukacyjne poświęcone twórczości poety. W bezpłatnych spotka-
niach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane w dwóch kategoriach wiekowych:
- grupy przedszkolne 3–6 lat oraz dzieci z klas 0–3 szkół podstawowych
- uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów
Zgłoszenia do 15 czerwca pod nr telefonu: 56 648-18-96. Zajęcia będą odbywać się 8.05.-26.06. 

Jestem taki jak Ty, 8.05.-7.06 
Wystawa zdjęć wykonanych przez rodziców i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Wystawa 
przedstawia codzienność osób niepełnosprawnych ich problemy, troski, ograniczenia, jak również 
chwile radości, szczęścia i zachwytu nad życiem. Zobacz Świat widziany Ich oczyma.

Filia nr 16, ul. Konstytucji 3 Maja 10
Tysiące  książek za złotówkę, 6-11.05.
Jedna z większych wyprzedaży w tym roku. Na czytelników będzie czekać ok. 4 tys. tytułów wycofa-
nych z bibliotecznego księgozbioru.

Filie czynne:
poniedziałek, wtorek i czwartek: godz. 12.00-18.00
środa: godz. 11.00-15.00, piątek: godz. 8.30-16.00

OśRODEK CZYTELNICTWA ChORYCh I NIEPEŁNOSPRAWNYCh
ul. Szczytna 13

Z książką do źródeł człowieczeństwa 
6.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Przegląd literatury przedstawi Franciszek Czajkowski.

Ocalić od zapomnienia – wspomnienie o Wojtku Sobeckim i jego poezji 
20.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Spotkanie poprowadzą Barbara Sołtys i Zofia Sobecka 

Nowoczesne formy książek mówionych (Czytak, Daisy) i możliwości ich 
odtwarzania
27.05. (poniedziałek), godz. 10.00 
Ofertę Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych dla osób z wadami wzroku zaprezentuje 
Arleta Tuleya.

Galeria: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie 
tworzenia, do 31.05.
Wystawa obrazów i rzeźb pozostawionych przez twórców w zbiorach Ośrodka



ocieplenie. W tym celu ustawił kilkadziesiąt aparatów fotograficznych w miejscach, gdzie znajdują się 
największe światowe lodowce (Grenlandia, Islandia, Alaska i Montana), aby dzień po dniu, miesiąc po 
miesiącu, przez trzy kolejne lata rejestrować zachodzące zmiany. Następnie tysiące zdjęć otrzymanych 
metodą poklatkową skompresował do kilkusekundowych filmów. 
godz. 18.00 Debata po filmie

19.05.
godz. 18.00 Kto cię uczył jeździć, Niemcy /Germany 2012
Reż. Andrea Thiele. Prowadzenie samochodu w ulicznych korkach jest bardzo stresujące, tym bardziej, 
gdy trzeba to robić w zupełnie obcym dla nas kraju. Mirela, która wyemigrowała z Niemiec do Indii, 
Jakez, który z USA przeniósł się do Japonii oraz Koreanka Heyn Won, która mieszka dziś w Niemczech 
mają ten sam problem: wszyscy chcą zdobyć lokalne prawo jazdy.

Kinodanie
7.05., g. 20.30 Raj:wiara
21.05., g. 20.30 Polowanie
28.05., g. 20.30 Kwartet reż. Dustin Hoffman, Wlk Brytania 2013

W starym kinie: Casablanca reż. Michael Curtiz, USA 1942
31.05., godz, 18.00
II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu Rick Blaine spotyka swoją dawną miłość 
Ilsę, która okazuje się żoną działacza czeskiego ruchu oporu Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają. 
Wstęp: 5zł

Kino dla seniora: Casablanca, reż. Michael Curtiz, 1942
28.05., godz, 13.00 Wstęp: 8 zł

KINO-GALERIA TUMULT
Rynek Nowomiejski 28, tel. 56 652-25-95
www.tumult.pl

Proste sprawy, reż. Aleksei Popogrebsky
4-9.05. (sobota-czwartek), godz. 18.00

Śmierć człowieka na Bałkanach, reż. Miroslav Momčilović 
4-9.05. (sobota-czwartek), godz. 20.15

Wyspa skazańców, reż. Marius Holst, 10-16.05. (piątek-czwartek), godz. 18.00

Bez wstydu, reż. Filip Marczewski, 10-16.05. (piątek-czwartek), godz. 20.10

Dla Ellen, reż. So Yong Kim, 17-23.05. (piątek-czwartek), godz. 18.00

Pocałuj mnie, reż. Alexandra - Therese Keining, 17-23.05. (pt-czwartek), godz. 20.10

We mgle, reż. Sergei Loznitsa, 24-30.05. (piątek-czwartek), godz. 18.00

7 psychopatów, reż. Martin McDonagh, 24-30.05. (piątek-czwartek), godz. 20.10

KINO NIEBIESKI KOCYK
Klub Od Nowa, ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Raj: Wiara, reż. Ulrich Seidl, 6.05. (poniedziałek), godz.19:00 . 
„Sponsoring”, reż. Małgorzata Szumowska, 7.05. (wtorek), godz. 19.00 
„Baczyński”, reż. Kordian Piwowarski, 14.05. (wtorek), godz. 20.00
„Wspaniała”, reż. Regis Roinsard, 20.05. (poniedziałek), godz. 19.00 
„Jowita”, reż. Janusz Morgenstern, 21.05. (wtorek), godz. 19.00 

Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

K

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

Iron Man 3, premiera: 3.05.
przygodowy USA 2013
reżyseria: Shane Black, występują: Robert Downey Jr., Ben Kingsley, Gwyneth Partlow

Madryt 1987, premiera: 10.05.
dramat Hiszpania 2011
reżyseria: David Trueba, występują: Jose Antonio Sacristan, Maria Valverde, Ramon Fonstere

Mambo, Lula i piraci, premiera: 10.05.
animacja Dania 2012
reżyseria: Jan Rahbek

Przelotni kochankowie, premiera: 10.05.
komedia Hiszpania 2013
reżyseria: Pedro Almodovar, występują: Penelope Cruz, Antonio Bandera, Paz Vega

Wielki Gatsby, premiera: 17.05.
dramat, romans USA 2013

We mgle, premiera: 24.04.
historyczny, wojenny Białoruś, Niemcy, Holandia 2012
reżyseria: Siergiej Łoźnica, występują: Vladimir Svirskiy, Vladislaw Abashin, Sergei Kolesov

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

Wydarzenia:
PRZEprojekt: Sztuka w filmie: Siedem łatwych utworów Mariny 
Abramovic reż. Babette Mangolte, 30.05., godz. 19.00
Wstęp wolny

Pokazy premierowe:
Przelotni kochankowie reż. Pedro Almodovar, Hiszpania 2013, od 10.05.

OPLA! 30.05.– 2.06.
Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji. W programie znajdą się m.in. filmy zgłoszone do 
konkursu festiwalu, pokazy specjalne z okazji 55-lecia studia miniatur w Warszawie oraz wy-
jątkowe pokazy dla dzieci autorstwa m.in. Witolda Giersza. Wstęp na wszystkie projekcje 5zł.

Weekend z festiwalem Planete+Doc
Jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego w Europie. Zostaną pokazane pre-
mierowo najlepsze filmy dokumentalne minionego roku, a widzowie wybiorą film, który 
otrzyma nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Wstęp: 10 zł na seans. Karnet: 35 zł, 
ulgowy: 30zł

17.05.
godz. 18.00 Duch piramidy, Dania / Denmark 2012
Reż. Andreas Koefoed. Leżące na wyspie Svalbard opuszczone osiedle górnicze Piramida 
jednocześnie zadziwia i fascynuje. Choć ludzi tam już nie ma, to minimalistyczne betonowe 
budynki mieszkalne stoją nadal, niczym świadkowie przeszłego życia. Duński zespół mu-
zyczny Efterklang postanawia wyrazić istniejącą wokół melancholię w formie beatów, które 
tworzą ich nowy album zatytułowany Piramida.

18.05.
godz. 14.00 Zamrażając lód, USA / USA, 2012
Reż. Jeff Orlowski. James Balog, fotograf przyrody i autor wielu okładek National Geogra-
phic, w swoim ostatnim projekcie pt. Extreme Ice Survey (EIS) postanowił pokazać globalne 

KINA MMUZEA

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

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

Wystawy czasowe:

  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji 
Książąt Czartoryskich, do 29.12.

 Nasz bezpieczny świat. Fotografie Marka Czarneckiego, do 21.04.
 Mikołaj Kopernik – życie i działalność (Dziedziniec), do 26.05.
 Numizmatyczne reminiscencje w medalierstwie polskim, do 29.09.
 Kolekcja pakoska. Sztuka Polska, do 9.06.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-18.00
bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł, (środy – wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe)

Wieża Ratuszowa
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00, bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł

Dom Eskenów
ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia - część I dotycząca pradziejów i wieków średnich
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 15.00). Pokazy dla grup maksimum 
30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.

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

Piwnice: Świat toruńskiego piernika

Wystawa czasowa:

Instrumentis operantes astronomus – Instrumentarium Mikołaja 
Kopernika, 10.05. (piątek), godz. 17.00, do 15.09. 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: Dom Kopernika: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł, makieta: normalny 12 zł, ulgowy 7 zł; 
Świat toruńskiego piernika: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł
promocyjne bilety na dwie z wyżej wymienionych propozycji: normalny 18 zł, ulgowy 11 zł

promocyjne bilety wstępu na wszystkie trzy wyżej wymienione propozycje: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł 
W środy wstęp na wszystkie wystawy stałe wstęp bezpłatny z wyjątkiem pokazów, zajęć i warsztatów 
(Makieta średniowiecznego Torunia, Świat toruńskiego piernika)
  

Kamienica pod Gwiazdą
Rynek Staromiejski 25

Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Mandaryni i uczeni. Życie urzędnika w dawnych Chinach, do 8.09.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-18.00
bilety: normalny 7 zł, ulgowy 4 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

  Filozofia stodoły. Odchodzące wioski białostocczyzny, do 5.05.
  W  kręgu obrzędów. Azja i Oceania. Wystawa fotografii Karoliny 

Sypniewskiej, 9.05. (czwartek), godz. 17.00 - otwarcie, do 29.09.

IMPREZY:
Majówka z Mikołajem Kopernikiem, 2.05. (czwartek) 
  Prelekcja „Toruń w czasach Mikołaja Kopernika” przy makiecie Torunia na dziedzińcu Ratusza 
Staromiejskiego - godz. 10.00, 12.30, 14.30, wstęp wolny
  „Kim był Mikołaj Kopernik?”- Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego - krótkie wprowadze-

nie na temat życia i działalności wybitnego uczonego, następnie warsztat plastyczny (odbiorca 
w wieku od 4 do 13 lat). Przygotowane prace wezmą udział w konkursie plastycznym dla dzieci 
i młodzieży o tematyce astronomicznej i kopernikańskiej organizowanym przez Muzeum Okręgowe 
w Toruniu - godz. 11.00, wstęp – bilet edukacyjny 4 zł

   „Instrumentarium Mikołaja Kopernika, czyli jak prowadził obserwacje astronom z Torunia”- prelek-
cja z pokazem na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika - godz. 10.00, 12.00, 14.00, wstęp wolny

„Majówka z kulturą i sztuką” (cykl imprez dla osób niepełnosprawnych)
2.05. (czwartek) 
Świat toruńskiego piernika – Zwiedzanie z mieszczką interaktywnej wystawy, wypiek pierników,  
legenda o toruńskich piernikach oraz degustacja katarzynek, godz. 11.30, wstęp wolny. Dom Miko-
łaja Kopernika, wystawa Świat toruńskiego piernika

O portrecie prawie wszystko, 9.05. (czwartek) 
Co to jest portret? Różne rodzaje portretów. Warsztat plastyczny – malowanie portretu, godz. 11.30, 
wstęp wolny. Ratusz Staromiejski, I piętro, wystawy: Galeria malarstwa polskiego, Poczet królów 
polskich, Galeria portretu mieszczańskiego. 

Ciche życie przedmiotów, 16.05. (czwartek)
Zajęcia z martwej natury - Zwiedzanie galerii i wyszukiwanie martwych natur. Analiza obrazów.  
Zabawa z puzzlami. Warsztat plastyczny – układanie i malowanie kompozycji martwych natur, 
godz. 11.30, wstęp wolny. Ratusz Staromiejski, I piętro, wystawa Galeria malarstwa polskiego.

II Toruńska Noc Muzealna, 18.05.
Żywe barwy witraża, 23.05. (czwartek)
Co to jest witraż? Prezentacja zachowanych gotyckich witraży oraz surowców i etapów tworzenia wi-
traży. Warsztat plastyczny – tworzenie projektu witraża przeznaczonego do dużego okna gotyckiego, 
godz. 11.30, wstęp wolny
Ratusz Staromiejski, Galeria sztuki gotyckiej



Bal Królewski w Ratuszu Staromiejskim, 30.05. (czwartek)
Poczet Królów Polskich, analiza portretów królewskich, wizyty królów w Toruniu; warsztat teatral-
ny – inscenizacja uroczystości koronacji i balu wydanego na cześć króla. Uczniowie przebrani 
w dawne stroje uczą się dworskiego tańca pawany, godz. 11.30, wstęp wolny
Ratusz Staromiejski, I piętro, wystawy: Poczet królów polskich, Galeria portretu mieszczańskiego.

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

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) 
– Arsenał
Wystawa stała ukazująca życie codzienne ludzi na wsiach i w małych miastach w regionach etno-
graficznych Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej w 2. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. 
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał

Wystawy czasowe:

Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL – Arsenał. 
18.05. - wernisaż
Wystawa jest próbą przedstawienia obrazu polskiej kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku w wymia-
rze lokalnym, na przykładzie działań niepokornej młodzieży z  naszego regionu. Idee narodzonej 
w Ameryce hipisowskiej rewolucji po przedostaniu się do Europy przekroczyły Żelazną Kurtynę. 
W Polsce często nadawały ton działaniom alternatywnym, tworzyły swoistą atmosferę i kontrast 
wobec szarości PRL-u. Przywołując klimat tamtych lat, wystawa ukazuje lokalny pejzaż kontrkultu-
ry osadzonej w rzeczywistości epoki realnego socjalizmu. Zwraca równocześnie uwagę na miejsca, 
w których odbywał się przekaz nowych idei, gdzie rodziła się kontrkulturowa świadomość i alter-
natywna jakość. 

Etnoklimaty – Arsenał.
Wystawa prezentuje zdjęcia laureatów nagród i wyróżnień w konkursie fotograficznym Etnoklimaty 
2012 r.

Synagogi i cmentarze południowo-wschodniej Polski – Pawilon 
wystawowy. 16–23.05.
Na wystawę składają się fotografie synagog z 67 miejscowości, cmentarzy z 30 miejsc i 8 oheli ca-
dyków, odkrywające – często niezauważane – ślady kultury żydowskiej w Polsce. Prace przybliżają 
tradycyjne formy architektury synagogalnej. 
Ekspozycja została przygotowana w ramach III Tygodnia Kultury Żydowskiej. 
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej, Fundacja Hodos. Wstęp wolny.

godziny otwarcia:
wtorek, czwartek: godz. 9.00–17.00
środa, piątek: godz. 9.00–16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00–18.00
Uwaga!  1.05: nieczynne, 2–5.05. czynne w godz. 10.00–18.00, 30.05. w godz. 9.00–17.00

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

IMPREZY I WARSZTATY
Jarmark żywności ekologicznej, 4.05. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Dziedziniec Muzeum, wstęp wolny.

Słońce i sól, 4.05. (sobota), godz. 18.00 
Opowieść o Andaluzji mało znanej na dwa głosy i kilka innych instrumentów. Koncert muzyki fla-
menco. Sala widowiskowa. Bilety: 15 zł, ulgowy 9 zł

Urodziny Pani Profesor, 13.05. (poniedziałek), godz. 17.00
Spotkanie z okazji 115. rocznicy urodzin prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, etnografki, za-
łożycielki i wieloletniej dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu. W programie wspomnienia 

i opowieści osób współpracujących z Panią Profesor. Przemówią także listy, wiersze i stare foto-
grafie. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.

Wiosna z tradycją, 15, 22, 29.05. (środy), godz. 11.00 
Spotkania dla zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych w ramach projektu Majówka z kul-
turą i sztuką. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 622-89-43.

Europejska Noc Muzeów, 18-19.05. (sobota-niedziela), godz. 20.00
Otwarcie wystawy czasowej Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL. Arsenał, wstęp wolny.

Ta nasza młodość w PRL, 21.05. (wtorek), godz. 12.00 
17. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie humor, 
dowcipy z czasów PRL, działania literacko-wokalne. Prosimy o przyniesienie do pokazu swoich 
fotografii z lat 60. i 70. XX w. Warto zabrać okulary. Wstęp 2 zł.

Święty męczenniku, Boga miłośniku. 22.05. (środa), godz. 18.00
Spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota; wspólne śpiewanie tradycyjnych pieśni do świę-
tych pod kapliczką w Parku Etnograficznym z wykorzystaniem nagrań archiwalnych. Wstęp wolny. 

Smyku, smyku na patyku, 23.05. (czwartek), godz.18.00
Muzyczna impreza rodzinna. W programie opowieści o świecie muzyki tradycyjnej i wiejskich mu-
zykantach, interaktywne działania umuzykalniające, tworzenie własnych instrumentów i wspól-
ne granie. Bilety: 9 zł – normalny, 6 zł ulgowy, 20 zł rodzinny.

Festiwal Celtycki Gotyk, 25.05. (sobota), godz. 9.00–16.30
W programie warsztaty tańców irlandzkich i bretońskich oraz wykłady związane z kulturą celtycką. 
Zapisy i informacje: www.celtyckigotyk.art.pl, warsztaty.cetltyckigotyk@gmail.com. Wstęp wolny

Koncert zespołu Klezmafour, 25.05. (sobota), godz. 20.00
Koncert w ramach III Tygodnia Kultury Żydowskiej. Bilety: 15 zł normalny, 9 zł ulgowy

Kapela ze wsi Warszawa, 26.05. (niedziela), godz. 12.00 
Drugi koncert Gordonowski dla rodzin z małymi dziećmi z cyklu Rodzinne spotkania z Kulturką. 
Pawilon wystawowy. Bilety: dzieci 10 zł, dorośli 15 zł. Obowiązują rezerwacje e-mail: info@fun-
dacjakreatywnejedukacji.org lub sms: 602 466 347.

EDUKACJA
Dla szkół:
Chłopek-roztropek czy biznesmen? - Zajęcia dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyko-
rzystaniem gry ekonomicznej Chłopska szkoła biznesu. Uczniowie poznają działanie mechani-
zmów rynkowych oraz elementy przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w symulacji 
działalności gospodarczej. Wstęp – 5 zł, ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego – 7 zł. 
W to mi graj!  - Zajęcia umuzykalniające z elementami śpiewu, tańca i gry na instrumentach 
z wykorzystaniem folkloru wiejskiego. Wstęp – 5 zł.
W dawnej szkole wiejskiej 
Zajęcia edukacyjne na wystawie Tajemnice codzienności... przybliżające realia szkolne okresu 
międzywojennego. Kl. I – VI szkół podstawowych. Wstęp – 5 zł.
Mikołaja Kopernika wizerunek  naiwny (od 13 maja) 
Zajęcia z wykorzystaniem eksponatów z kolekcji sztuki ludowej; przedstawienia Mikołaja Koper-
nika i jego atrybutów oraz ludowe wyobrażenia o kosmosie. Tworzenie wizerunków astronoma 
w różnych technikach plastycznych. Kl. III-VI szkół podstawowych. Wstęp – 5 zł.
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.
 
Zapisy na zajęcia realizowane w czerwcu:
Historia glinianego garnka. Zajęcia na temat pracy garncarza z aktywnym uczestnictwem; lepie-
nie ręczne naczyń i toczenie garnków na kole nożnym. Kl. III-VI szkół podstawowych, gimnazja 
i szkoły ponad gimnazjalne. Wstęp – 7 zł. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

Dla odbiorców indywidualnych:
Etnowyprawka Malucha. Edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy 
9.05. (czwartek), godz. 10.00 
10.05. (piątek), godz. 10.00
4 zajęcia z pilotażowego cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Każde spotka-
nie to niezwykła wyprawa w świat kultury tradycyjnej, skonstruowana tak, aby odpowiadać po-
trzebom małych odbiorców poznających rzeczywistość wszystkimi zmysłami. Tym razem przede 
wszystkim ruszymy tropem papieru. Sprawdzimy jak i na ile sposobów można było za jego po-
mocą upiększyć dom. Pojawią się również słomki, nasionka oraz pędzelki i farbki. Odwiedzimy 
kujawską izbę paradną. Opłata: 20 zł/1,5 godz., obowiązują wcześniejsze zapisy 
(czekamy do 7 marca): edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 566228943.

Zapisy na zajęcia realizowane w czerwcu:
Pastelowe pastwisko 
Warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z techniką 
rysowania pastelą mokrą i suchą. Zajęcia odbywać się będą w Parku Etnograficznym w piątki 
i soboty dn. 21-22.06, 28-29.06, 5.07., godz. 17.00-19.00. Koszt: 100 zł/10 h. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 566228943.

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1
tel. 56 611-27-07
www.muzeum.umk.pl

Wystawy stałe:
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: 
od ceramiki antycznej z VII/VI w. p.n.e., poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI 
do XVIII w., po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Sala Rektorska z ekspozycją srebrnych insygniów JM Rektora oraz galerią portretów 
Rektorów UMK.

Muzeum czynne: 
wtorek-środa, godz. 10.00-15.00, czwartek-piątek, godz. 12.00-18.00
Wstęp wolny

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyra-
bianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.

Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym

Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

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

Muzeum czynne:
pon.-pt. godz. 8.00-18.00, sob. godz. 9.00-15.00

Warsztaty papierniczo-drukarskie oraz zajęcia parku tematycznym: 
Zajęcia z czerpania papieru, warsztaty zdobienia papieru (podczas którego uczestnicy po-
znają różne techniki ozdabiania papieru tj:  marmurkowanie – jest to niezwykle efektowna 
metoda barwienia papieru na wodnym gruncie, shibori - to stara japońska technika wyko-
rzystywana przy farbowaniu tkanin, można ją również barwić papier w ciekawe wzory oraz 
zdobienia papieru za pomocą stemplowania – zdobienie papieru za pomocą różnego rodza-
ju stempli drewnianych i kauczukowych). 
Warsztaty zdobienia inicjałów - iluminacja - warsztaty te przybliżają średniowieczną sztukę 
zdobienia ksiąg rękopiśmiennych.
Warsztaty kaligrafii - warsztaty starannego i estetycznego pisania. Powrót do sztuki pisania 
odręcznego.

Treść warsztatów dostosowana jest do wieku uczestników. Zapisy na warsztaty: muzeum.
edukacja@wp.pl

CENTRUM KULTURY „ZAMEK KRZYŻACKI”
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-03-35
www.ckzamek.torun.pl

Festyn średniowieczny - „Zabawy plebejskie na zamku”
1.05. (środa)
godz. 14.00-18.00 Zwiedzanie lochów z przewodnikiem, pokaz walk rycerskich, warsztaty projek-
towania figur z masy solnej, występy zespołów muzycznych, wystawa malarstwa i rzeźby, konkur-
sy: plastyczny, wiedzy o zamku „Co na zamku krzyżackim w lochach piszczy”; turnieje: strzelania 
z łuku, rzutu podkową, rzutu oszczepem, zawody w drużynowym przeciąganiu liny, gry i zabawy 
plebejskie, jarmark rękodzieła. Wstęp na ruiny zamku – bilet zniżka 50%
godz. 22.00 pokaz spektaklu „Komturia” (30 min pokaz filmowy na murach zamku)
Bilety: 7.00 zł, ulgowy 3.00 zł

Majówka rycerska w barwach średniowiecza
3.05. (piątek)
 godz. 14.00-18.00 W programie: jarmark średniowieczny; inscenizacja średniowieczna turnieje 
dla turystów: strzelanie z łuku; rzut podkową; turniej rycerski: strzelanie z łuku, rzut oszczepem 
historycznym, rzut toporem historycznym; Turniej przedstawicieli branży hotelarsko–turystycznej; 
Turniej bojowy pieszych, wystawa malarstwa i rzeźby; gry i zabawy plebejskie. Wstęp na zamek – 
bilet zniżka 50%.
  godz. 22.00 pokaz spektaklu „Komturia” (30 min pokaz filmowy na murach zamku)
Bilety: 7.00 zł, ulgowy 3.00 zł
4.05. (sobota)
Zwiedzanie ruin zamku w godz. 10.00–18.00
Bilety: 8.00 zł, ulgowy 5.00 zł,  rodzinny 16.00 zł, grupowy (do 40 osób) 120,00 zł
godz. 22.00 pokaz spektaklu „Komturia” (30 min pokaz filmowy na murach zamku)
Bilety: 7.00 zł, ulgowy 3.00 zł
Ponadto 1 i 3.05:
Wystawa militariów średniowiecznych wykonanych przez Wojciecha Piaseckiego. Pan Wojciech 
uważa się za kowala z powołania. W jego rodzinie także byli kowale. 
Wystawa prac malarskich Joanny Wróblewskiej, Izabeli Kalinowskiej oraz wystawa malarska Grupy 
„Plener” działającej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu

Dni Hanzy – Potyczki średniowieczne 
19.05. (niedziela), godz. 16.00–18.00
W programie pokazy strzelania z łuku, rzutu oszczepem, rzutu toporem. Turnieje dla turystów - rzu-
tu toporem; strzelania z łuku, rzutu oszczepem, oraz gry i zabawy plebejskie. Pokazy walk rycer-
skich - Bractwo Rycerzy Chorągwi Toruńskiej. Wstęp wolny.

V Średniowieczny turniej rycerski uczniów szkół średnich miasta Torunia 
o Przechodni Płaszcz Komtura
25 05. (sobota), godz. 10.00–14.00
Turniej ma charakter historyczno–edukacyjny i przyjmie formę średniowiecznej zabawy. Zaprezen-
tuje dzieje rycerstwa, sposoby walki, współzawodnictwa oraz historii zamku krzyżackiego. Uczest-
nikami turnieju będzie młodzież szkół średnich Torunia oraz nauczyciele historii i kultury fizycznej. 
Drużyny wezmą udział w czterech głównych dyscyplinach: turniej strzelania z łuku; turniej rzutu 
oszczepem;  turniej rzutu podkową; bieg na trzech nogach; podnoszenie kolczugi; przeciąganie 
liny. Na zakończenie w lochach odbędzie się projekcja filmu „Historia zamku krzyżackiego”. Turniej 
sędziować będą rycerze z „Roty Zbrojnej Gminy Lubicz”.

VI Bieg Zamkowy, 19.05. (niedziela) 
W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat (od osób niepełnoletnich wymagana do 
startu jest zgoda rodziców). Start i meta zlokalizowane będą w okolicach ruin zamku krzyżackiego. 
Trasa biegu wiedzie w wzdłuż bulwaru do parku miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Tam za-
wodnicy mają do pokonania dwie pętle i wracają do mety zlokalizowanej w fosie zamku. Długość 
trasy - 10 km. Bieg zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorie wiekowe. Dodatkowymi 
atrakcjami jest możliwość występu w kategorii rodzinnej, wyłonienie najszybszego torunianina - 
torunianki oraz zawodnika biegającego tylko i wyłącznie dla rekreacji (kategoria rekreacyjna). 
Po biegu odbędzie się loteria fantowa. Szczegółowe informacje i zapisy: www.biegzamkowy.pl lub 
tel. 56 621-03-35.
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AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI „OD NOWA”
ul. Gagarina 37 a, tel. 56 611-22-66 
www.odnowa.umk.pl

(wystawy w Galeriach 011 i Dworzec Zachodni w dziale Galerie, seanse Kina Niebieski Kocyk 
w dziale Kina)

Juwenaliowa Scena Klubowa
 10.05.(piątek), godz. 20.00 Liquid Heaven - House In All Colours And Sizes!, Neevald, Seb, 
Skalski, Jacob A, Loui & Scibi, Kilan, Mike G, Krzysztof Giecewicz (Chris Giecewicz) & Łukasz 
Matusiak. 
 11.05.(sobota), godz. 20.00, Black Moon - Everything Blended, Mashed Up And Scratched!, 
Funktion, Steve Nash, DJ Kostek, Chmielix, Mike G, Funk Dee
Wejście za okazaniem legitymacji studenckiej lub karty absolwenta dowolnej uczelni wyższej.

Wacken Metal Battle, 12.05. (niedziela), godz. 18.00
Prestiżowy międzynarodowy konkurs dla zespołów odbywający się od 2004 roku. Pierwszym 
z nich jest finał krajowy. Zwycięzca rywalizacji zmierzy się następnie w Ścisłym Finale podczas 
festiwalu Wacken Open Air 2011 w Niemczech. W tym roku szansę o zawalczenie o Wacken 
otrzymają: Bullet Proof, Dead Point, Gnida, Manslaughter, Ogotay, Thermit. Na zakończenie 
wystąpi zeszłoroczny zwycięzca Devil’s Note a po ogłoszeniu wyników zagra legenda polskie-
go death/grind metalu Genital Putrefaction. Wstęp wolny.

XIV Majowy Buum Poetycki
13.05. (poniedziałek)
 godz. 19.00 Otwarcie wystawy malarstwa Moniki Mausolf „Rury”.
 godz. 20.00 Wielki Buumowy Slam Poetycki
Slam to skrzyżowanie poezji i performance`u, stawiające na pierwszym miejscu kontakt po-
ety z ludźmi, którzy słuchają jego wierszy. Każdy uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie 
swojego utworu. Jury wybierane jest spośród publiczności. Gościem specjalnym będzie Jean-
-Sébastien Larouche - poeta, slamer (Quebec, Kanada). Prowadzenie: Dominik Rokosz.
14.05. (wtorek), godz. 20:00 „Baczyński”, reż. Kordian Piwowarski
Film poetycko-biograficzny.  Z jednej strony to opowieść o poecie i jego postrzeganiu rzeczy-
wistości, o potrzebie wystawiania się na śmiertelną próbę, by się spełnić i tworzyć. Z drugiej 
- o bezsensie wojny i sztuce, która jest ponadczasowa i nieśmiertelna. Bilety: 5 zł studenci, 
10 zł pozostałe osoby
15.05. (środa), godz. 20.00
Poezja: Rafał Derda, Tomasz Kościkiewicz, Małgorzata Lebda
Spotkanie: Ewa Lipska, prowadzenie Paweł Tański 
Spotkanie: Kazimiera Szczuka, prowadzenie Dariusz Pniewski 
Dyskusja: „Czy romantycy muszą zginąć? Poezja wobec wyzwań XXI wieku?” Ewa Lipska, 
Kazimiera Szczuka, Kira Pietrek, prowadzenie Tomasz Dalasiński 
Poezja: Maciej Melecki, Piotr Macierzyński, Kira Pietrek, Paweł Tański
Koncert: „Jazz i Poezja” - FoOzi Quintet
Wstęp wolny
16.05. (czwartek)
 godz. 20.00
Poezja: Anna Dwojnych, Radosław Sobotka, Przemysław Witkowski
Spotkanie: Dorota Masłowska, prowadzenie Kamil Dźwinel, Przemysław Kuliński 
Poezja: Eugeniusz Tkaczyszyn–Dycki, Marcin Jurzysta, Szymon Szwarc, Tomasz Dalasiński, 
Ilona Witkowska
Wstęp wolny
 godz. 20.00 Świetliki
Polska grupa muzyczna zaliczana do nurtu muzyki alternatywnej. Wokalistą zespołu jest, po-
sługujący się charakterystyczną manierą melorecytacji, poeta Marcin Świetlicki. Na koncercie 
Świetliki zaprezentują materiał ze swojej nowej płyty. Biletowana 

Od Nowa Na Obcasach: Marcelina, 17.05.(piątek), godz. 20.00
Marcelina to wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, założycielka zespołu i projektu 
Marcelina. Ukończyła Studia na Akademii Muzycznej w Katowicach. W marcu 2011 ukazała 
się debiutancka płyta Marceliny zyskując znakomite recenzje. Otrzymała m.in. nominację do 
Fryderyków (debiut roku), a także nominację do Nagrody Warto Gazety Wyborczej. 
Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Od Nowa Art Prog Festival, 18.05. (sobota), godz. 19.00
Po raz pierwszy organizowany będzie festiwal muzyki art rockowej i progresywnej. Na scenie 
zaprezentuje się czołówka polskiego rocka progresywnego jak również młode świetnie zapo-

KLUBYPPLANETARIUM

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

Cudowna podróż 360 D (dla młodych widzów)
Podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. Udajemy się także w po-
dróż 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... Wesoła i dynamiczna opo-
wieść o kosmosie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7–10 lat. Pokaz prezentowany jest 
z nowymi animacjami wyświetlanymi na całej kopule planetarium – ruchomy obraz 360 stopni.

Wehikuł czasu
Bohaterką naszej opowieści jest ... cegła z murów toruńskiego Ratusza. Wystarczy wejść do 
jego wnętrz, by mocą wyobraźni cofnąć się w czasie tyle tysiącleci, ile cegieł jest w jego mu-
rach. A może nawet dalej? Zobaczymy m.in. jak wyglądał Toruń, gdy po jego ulicach biegał 
młody Kopernik i jak wyglądała nasza Ziemia setki, tysiące i miliony lat temu, gdy wędrowały 
po niej mamuty, gdy na naszej planecie królowały dinozaury, czy też następowała epoka 
zlodowaceń. Jak przez setki, tysiące i miliony lat zmieniała się powierzchnia Ziemi? 

Pozostałe seanse w ofercie: „Barwy kosmosu” i „Wyprawa po ogień i lód” (dla dzieci), a tak-
że „Operacja Saturn”, „Osiem planet ?”, „Ziemia – planeta Kopernika” i „Znaki na niebie”.

Godziny prezentacji seansów: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 16.00 o każdej 
pełnej godzinie;  soboty 11.00 i 12.00 (dla dzieci) oraz 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00;  
niedziele 12.00 (dla dzieci), 13.30, 15.00 i 16.30. 

Bilety: grupowy szkolny 9 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
na wersję angielską: grupowy 9 zł lub 12 zł, indywidualnie 15 zł
w weekendy dla wszystkich widzów bilet ulgowy

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

Godziny wejść do sali Orbitarium: od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do 16.30 co go-
dzinę;  soboty 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15;  niedziele 11.15, 12.45, 14.15 
i 15.45.

Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i 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 do sali Geodium: od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do 16.30 co godzi-
nę;  soboty 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00;  niedziele 11.15, 13.00, 14.30 i 16.00.

Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wiadające się formacje: Lebowski – szczeciński zespół, na którego albumie „Cinematic” usłyszeć 
można dźwięki z pogranicza art rocka, muzyki filmowej, eksperymentalnej i improwizowanej, za-
mknięte w spójnej całość. Xanadu to przedstawiciel bardzo charakterystycznego dla naszej sceny 
rocka neoprogresywnego z elementami progmetalu. State Urge wydaje swój debiutancki album – 
„White Rock Experience”. Swoją muzykę określają jako „white rock”, co w istocie jest połączeniem 
rocka progresywnego, art rocka i luźniejszych form muzyki alternatywnej. Eraser Effect - grupa wy-
konująca muzykę z pogranicza rocka i metalu progresywnego. Bilety: 25 zł, 30 zł w dniu koncertu

Wieczór Podróznika, 21.05. (wtorek), godz.20.30, Wstęp wolny

KLUB NRD
ul. Browarna 6, www.myspace.com/enerde

NRD Skrecz Sesja 1, 8, 15, 22, 29.05 
Wspólne muzykowanie. Organizatorzy zapewniają 3 zestawy gramofon+mikser pady oraz klawisze. 

Braindance Thursday - Steve Nash 2, 9, 16, 23, 30.05., godz. 21.00
Inteligent Dance Music to muzyka taneczna robiona przez ludzi inteligentnych

audycja We Love Beats - NRD Tuesday Grill 7, 14, 21, 28.05, godz. 19.00
beats / rap / soul / jazzy hip hop / jazz / nu beatz Prowadzenie: WRB toruński styl, Dżerzi Rap Stajli

Residents NRD 10-11.05.

Majowa Liga Piłkarzykowa NRD 10-12.05.

Plead 3.05. (piątek)

Demolka, Barto, Dj Picunda 16.05. (czwartek)
Demolka (electropunk - Łódź) , Barto (electroclash Petersburg) oraz after party z Dj - em Picunda 
(wokalista Super Girl & Romantic Boys).

Amerykańska Domówka 17.05. (piątek), godz. 21.00
Wejście: 10 zł

Drum Division 18.05. (sobota)

Vess 19.05. (niedziela)

10 Urodziny Elade 24.05. (piątek)

2. Festiwal Debiutantów Pierwszy Kontakt
Spotkania z teatrami
Nocne koncerty:
 26.05. Domowe Melodie
Muzyczny projekt Justyny Chowaniak - kompozytorki i autorki tekstów, Staszka Czyżewskiego 
(kontrabas) i Kuby Dykierta (gitara, perkusja). Teksty, w połączeniu z brzmieniem pianina, kontra-
basu i tzw. Przeszkadzajek sprawiają, że otrzymujemy dawkę subtelnego grania.
 27.05. Lubomski
Zadebiutował na Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie razem z zespołem I z Pozna-
nia i z Torunia w roku 1982. W 1985 wygrali pierwszą PaKĘ w Krakowie. Początkowe fascynacje 
Mariusza Lubomskiego to twórczość Toma Waitsa. W roku 1987 zaistniał solo i zdobył pierwszą 
nagrodę na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Później zaśpiewał w opolskim Kabareto-
nie własna wersję „Undergroundu” (ze słowami Sławomira Wolskiego).
 28.05. Duch
Zespół łączy w sobie klasyczne instrumentarium (instrumenty smyczkowe) z nowoczesnym moc-
nym brzmieniem, stylistyką i ekspresją sceniczną.
 29.05. Ser Charles
Ser Charles początkowo był projektem stricte poetyckim. W czerwcu 2010 powstała idea stworze-
nia projektu muzycznego. Skład: Stefan Kornacki - tekst, melorecytacja, Adam Staszewski – bas, 
Paweł Możuch – perkusja, Tomasz Organek - gitara
 30.05. Pchełki
Swoją muzykę określają mianem hop-siupu. W skład kapeli wchodzą: Marta Rogalska (wokal, 
flet), Paweł Rychert (instrumenty klawiszowe, elektronika, gitara), Świstak Rogalski (bas), Damian 
Kowalski (perkusja). Pchełki zagrały kilkaset koncertów w Polsce, Danii i Niemczech.
 31.05. 19 Wiosen
Projekt muzyczny z Łodzi, którego początki sięgają wczesnych lat 90. Motoryczny punk z wiodącą 
rolą instrumentów klawiszowych. 

CAFE DRAŻE
ul. Przedzamcze 6b
www.cafedraze.pl

Otwarcie galerii nad Wisłą, 1.05. (środa)
Galeria zaczyna funkcjonować jako miejsce spotkań młodych twórców i aktywistów z Torunia, 
ośrodek samokształceniowy, pracownia, galeria. Działka sztuki.
Miejsce: Rodzinny Ogród Działkowy „Nadwiślany” Przybyszewskiego 6 Toruń 

Helved Rüm (Drums + Laptop / real time processing)
4.05. (sobota), godz. 21.00 Wstęp: 10 zł

Darkroom Cinema
9.04. (czwartek), godz. 19.00, 24.05. (piątek), godz.19.00
Cykliczne kino tematyczne w Drażach. Niezależne produkcje jak również bardziej ambitne kino 
głównego nurtu.

Działania w ramach Tygodnia Weganizmu
11.04. (sobota)
godz. 15.00 Weganustacja, czyli „szwedzki stół” z wegańskim jedzeniem. Jedzenie, loteria fan-
towa z wegańskimi nagrodami, niespodzianki.
godz. 16.30 Wykład AgatyWilkowskiej - weganki, aktywistki, członkini Stowarzyszenia Otwarte 
Klatki. Wstęp wolny
17.05. (piątek)
godz. 21.00 Koncert: 5000 i Miraho, Charlie La Gore 
Benefit na schronisko dla zwierząt w Korabiewicach. Bilety: 8 zł. Miraho pochodzi z Tychów, 
rapem zajmuje się od ok. 2000 roku, jest współzałożycielem kolektywu SkunkheadS, który 
zajmuje się organizowaniem imprez oraz propagowaniem zdrowego trybu życia, wolności jed-
nostki w Polsce i na świecie. 5000 - anarcho-vegan rap na kradzionych bitach. Charlie La Gore 
- odsłona albumu „Gore-Funk” rapera Charlie La Gore. 
19.05. (niedziela)
godz. 15.00 Dżem session
Wegańskie naleśniki, ciasta, kiermasz książek, muzyki i filmów. Benefit na schronisko dla zwie-
rząt w Korabiewicach.

Re-Animacja, 11.05. (sobota), godz. 21.00 
Zagrają: Kontrasala, BassTraktor Live, Under B, Jacek B, Pattern inc. Kolektiv, Mateusz

Święto Bydgoskiego Przedmieścia, 18.05. (sobota)
www.bydgoskie.org
Draże będą rezydować na Bydgoskim Przedmieściu wraz z kawą, dobrym ciachem, cateringiem. 
Impreza inauguracyjna projekt Bydgoskie do pełna! Rewitalizacja dawnej stacji paliw na Byd-
goskim Przedmieściu. W ramach rewitalizacji przewidujemy organizacje cyklicznych eventów 
skierowanych dla mieszkańców tej dzielnicy.

L.A.S.K.I, 23.05. (czwartek), godz. 19.00
Cykl spotkań poświęconych lesbijskiej literaturze.

Folder- koncert, 23.05. (czwartek), godz. 21.00
Skład: Joanna Kuźma (voc, piano), Mariusz Kużownik (guit), Jędrek Chrapek (bass) oraz Wojtek 
Pietras (dr).

All girl rap fest, 25.05. (sobota)
Pierwszy dziewczęcy rapowy festiwal w Polsce. Oprócz koncertów pokaz dwóch filmów prezen-
tujących damską część sceny oraz opór facetów przed oddaniem choć kawałka rapowego pola. 
Program: Ziuta/Sativa Skład (Bydgoszcz) - bydgoska raperka, wydała 3 płyty; Rymy w Sercu 
(Warszawa) - Grają od roku, a mają już za sobą występy na wielu scenach; Maria Konopnicka 
(Warszawa) - wcześniej znane jak Zyta Cellulit dwie dziewczyny i rap – piosenki polityczne z uży-
ciem brzydkich wyrazów; Zyga (Jarosław) - Pochodzi z Podkarpacia. Została doceniona jako ra-
perka w rankingu 10 najlepszych w Polsce według serwisu T-Mobile Music oraz zyskała popar-
cie od pań ze sceny m.in Wdowy. Aktualnie jest w trakcie pracy nad kolejną płytą długogrającą.
KAWU & Arti ( Toruń) - Mają po 19 lat, nawijają razem od siedmiu lat. Aktualnie pracują nad 
wspólną płytą, więc jeszcze w tym roku będą nowe numery a także klipy.

Agata Wilkowska - Legendografia, wystawa 
Topografia Starego Miasta wyznacza obszar dla opowieści graficznych. Toruń - Wisła, 
oryginalna zabytkowa architektura oraz bogata symbolika miejsc i obiektów sztuki, zostały 
przełożone na język ilustracji, osobisty dialekt graficzny. Legendografia opiera się na grafice 
warsztatowej: matryca przenoszona jest na papier/materiał/ mur/ zapis 
cyfrowy - wszystkie te formy pojawią się na podsumowującej projekt wystawie. Agata Wilkow-
ska - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Zajmuje się ilustracją, grafiką warsztatową i malarstwem 
wielkoformatowym.

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

Fonografika Young Stage 
 8.05. The Arouser, Rozes, Sounds Like The End Of The World
 15.05. Draże, Granda, Overdose



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

(wystawy w dziale Galerie)

Prezentacja „Dobrostanizm versus Prawa Zwierząt”
14.05. (wtorek), godz. 18.00
Prowadzenie: Xavier Bayle, humanista i artywista na rzecz wyzwolenia zwierząt. Wstęp wolny

Wykład „101 form aktywizmu, czyli zmianna nie spada z nieba”
15.05. (środa), godz. 18.00 
Słowa „aktywizm”, „aktywista”, „aktywistka” wydają się pasować do wąskiej grupy tzw. działaczy spo-
łecznych. Jednak dzisiaj działanie na rzecz zmian społecznych może przybierać wiele różnorodnych form. 
Są nim i codzienne wybory konsumenckie i komentarze wpisywane na portalach społecznościowych, 
założenie własnej kawiarni i obdarowanie osiedlowej biblioteki odpowiednią książką, napisanie listu 
do gazety i przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji. W ramach prezentacji i dyskusji 
spróbujemy odczarować to słowo, podać konkretne przykłady działania na rzecz zmiany społecznej na 
przykładzie kwestii praw zwierząt i zainspirować innych do działania. Poprowadzi Darek Gzyra, działacz 
społeczny, weganin, publicysta, jeden z założycieli Stowarzyszenia Empatia. Prezentacji towarzyszyć 
będzie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
Wstęp wolny

Dni Kultury Arabskiej, 17-18.05. (piątek-sobota)
Racjonalne i wegetariańskie odżywianie małych dzieci
19.05. (niedziela), godz. 18.00
Spotkanie z Dariuszem Szenkowskim, który po wegetariańsku odżywiał swoją córkę od urodzenia do ok. 
2,5 roku, dotyczące wegetariańskiego odżywiania niemowlaków i małych dzieci. Wstęp wolny

Z cyklu Cząstki Dziwne: Owady: Rzut znajomym
24.05. (piątek), godz. 20.00
Kolejne muzyczne wydarzenie poświęcone będzie owadom. Mateusz Wysocki przedstawi swój enigma-
tyczny projekt „Rzut Znajomym”, który w całości skupia się na przeniesieniu mikroświatów owadów na 
dźwięk. Ulegający od dawien dawna pasji usterkowania Lech Nienartowicz poda własną interpretację 
tego tematu. Słuchacze mogą spodziewać się zawikłanych struktur dźwiękowych i ciepłego powitania 
poprzedzonego mini-wykładem. Bilety: 7 zł

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

Spotkanie Rodzinne w świetlicy środowiskowej
15.05. (środa), godz.16.00
Spotkanie z udziałem członków rodzin podopiecznych świetlicy. W programie zabawy, konkursy i po-
częstunek

Kobieca Manufaktura – filcowanie, 16.05. (czwartek), godz. 18.00
Na warsztatach uczestniczki poznają technikę filcowania na mokro i własnoręcznie wykonają filcową 
biżuterię. Obowiązują zapisy! Wstęp: 10 zł

Podarunki dla mamy, 20.05. (poniedziałek), godz. 15.30
Zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 13 lat na warsztaty organizowane z okazji Dnia Matki, na których 
wykonamy drobiazgi dla mam. Wstęp wolny

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

Flagi naszych domów i rodzin, 2.05. (czwartek), godz. 16.00-18.00
Warsztaty plastyczne (z okazji  Święta Flagi), których celem jest  stworzenie flag jako znaków rozpoznaw-
czych naszych domów, rodzin, a także osobistych wizytówek -  odzwierciedlających nasze zainteresowa-
nia, cechy charakteru itp. Wstęp wolny 

Majówka z Domem Muz, 4.05. (sobota), godz. 15.00-18.00
Rodzinny piknik w parku obok placówki połączony z konkursami i akcjami m.in. ozdabianie serwet pik-
nikowych, wykonanie przestrzennych oraz płaskich projektów ławek parkowych,  „ukwiecanie” drzew: 

DOM MUZ, MDK, WOAK
 22.05. Josh Trip, SunKingRoad, Zanzibar Puffback
 29.05. 30daysofline, Dzwonek Do Drzwi, Sielska

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA
ul. Łazienna 30
www.tpart.pl

Wtorki z muzyką żeglarską i szantami w TPArt, każdy wtorek, godz. 20.00

Chmielowe środy z młodymi toruńskimi kapelami, godz. 20.00 
Promujemy muzyczną aktywność młodych twórców i stwarzamy im możliwości zaist-
nienia na profesjonalnej scenie. Wstęp wolny.

Czwartki z Karaoke Live show & Jam Session z Zespołem Kapitan Thorn, godz. 20.00 
Gramy i śpiewamy piosenkę turystyczną, studencką, żeglarską, szanty, poezję śpie-
waną , muzykę irlandzką i popularną. Zapraszamy muzyków, wokalistów i instru-
mentalistów do wspólnego muzykowania. Wstęp wolny.

Porywający Step by Step, godz. 20.00 
Wszyscy uczymy się podstawowych kroków tańca towarzyskiego. Nagrody dla naj-
lepiej tańczących.

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

Jennifer Batten, Wanda Johnson & Shrimp City Slim Band, 
Asia Czajkowska & Sławek Załeński (gościnnie Łukasz 
Fijałkowski)
6.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert z okazji 15. urodzin Hard Rock Pubu Pamela, wstęp wolny

CARPE DIEM
plac Teatralny 7
www.carpediem.pl

Koncert Makabunda, 11.05. (sobota), godz. 21.00
Grupa założona przez Wojciecha „Brodę” Turbiarza, znanego dotąd przede wszyst-
kim jako wokalista i lider reggaeowego zespołu Habakuk, który tym razem przybrał 
pseudonim artystyczny Brotiar Stanisławski. Repertuar Makabundy stanowią głów-
nie polskie tanga i foxtroty powstałe w okresie międzywojennym. Podpisując się pod 
hasłem „ocalić od zapomnienia” grupa próbuje oddać piękno tych piosenek, grając 
je w nowych, autorskich aranżacjach. Mamy więc eksperymenty z różnorodną styli-
styką, ukłony w stronę reggae’owych korzeni Brody, a w tej oprawie piękne, klasycz-
ne linie melodyczne i wzruszające lub też humorystyczne teksty przedwojennych 
szlagierów. Autorami tych utworów byli tacy twórcy jak Julian Tuwim, Andrzej Włast, 
Artur Gold, Jerzy Petersburski, Henryk Wars. A znamy je dzięki niezapomnianym 
wykonawcom: Adam Aston, Tadeusz Faliszewski, Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo. 
Wstęp wolny

Próba Kontrolowana
7, 14. 21, 28.05. (wtorki)
Swobodne granie, by wytworzyć swoisty dialog muzyczny między członkami zespo-
łu, a odbiorcami, którzy będą uczestnikami wyjątkowego performensu muzyczno-
-scenicznego. Wstęp wolny.

DNB
2.05. (czwartek) Hyper Motion, Gruesome, Cthulhu, Chaser
30.05. (czwartek) Gruesome B-day

TOS

na słodko, bajkowo, robotycznie, pierzaście, tajemniczo, etc., pokazy pracowni modelarskiej, grafitti 
na koszulkach, zabawy ruchowe itp. Wstęp wolny

Wernisaż, 7.05. (wtorek), godz. 17.45
Wernisaż najciekawszych prac powstałych w ramach konkursów przeprowadzonych podczas Majów-
ki z Domem Muz. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 11.05. (sobota), godz. 11.00
Zapewniamy wszystkie materiały: glinę oraz narzędzia do modelowania. Ideą tych warsztatów jest 
wspólna praca plastyczna z dziećmi, dla których zwykle na co dzień nie mamy czasu. Wysuszone 
i wypalone wstępnie prace będzie można na kolejnych zajęciach ozdobić kolorowymi szkliwami do 
ceramiki i po wypaleniu gotowe zabrać do domu. Wstęp 10 zł od osoby. Obowiązują zapisy.

W przeddzień Święta Niezapominajki, 14.05. (wtorek), godz. 11.00
Warsztaty poświęcone idei święta, zasadom dobrej komunikacji oraz tworzeniu w różnych techni-
kach plastycznych kartek – niezapominajek. Współpraca z Filią nr 4 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
Książnicy Kopernikańskiej. Spotkanie dla uczniów klas I-III ( obowiązują zapisy). Wstęp 2 zł ( od osoby)

Święto Rodziny i Niezapominajki, 15.05. (środa), godz. 18.00
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej zabawy, konkursów, mini warsztatów  dobrej 
komunikacji w rodzinie oraz ze światem, a także  tworzenia  kartek -niezapominajek będących  polską 
alternatywą dla walentynek. Święto Niezapominajki obchodzone jest od 2002 roku. Ogłoszono je 
dzięki inicjatywie redaktora Andrzeja Zalewskiego z „Eko radia”. Wstęp wolny

Teatr Frajda w spektaklu dla dzieci pt. „Szufladkowo” 
18.05. (sobota), godz. 11.00, Wstęp: 8 zł

Imspiratornia - różne techniki malowania na szkle
23.05. (czwartek), godz. 18.00
Podczas warsztatów przewidzianych dla osób interesujących się sztuką użytkową, lub pragnących 
miło i twórczo spędzić wolny czas zaproponujemy tym razem różnego rodzaju techniki zdobienia 
szkła. Wstęp: 10 zł

Międzynarodowy Dzień Tańca, 27.05. (poniedziałek), godz. 18.00–20.00
Impreza ma na celu zaprezentowanie różnych grup tanecznych z Torunia. Wstęp wolny

Imprezy plenerowe:
Koncert zespołów Jazziomals, HulajDusza, Barowe Żywioły oraz uczniów nauki gry na gitarze Rober-
ta Osmańskiego, 2.03. (czwartek), godz. 16.00, Miejsce: Rynek Staromiejski

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

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń”
2.05. (czwartek), godz. 18.00
Repertuar koncertu z przewagą tańców i pieśni  narodowych, koncert w  ramach organizowanej  przez 
UM  majówki.

Finał XXVIII  Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze, które 
lubimy”, 17.05. (piątek), godz.18.00
W programie koncert piosenek dykcyjnych „Żaby rzempolą”  w wykonaniu Sceny Młodych Studia P.

Koncerty zespołów MDK, 25.05. (sobota), godz. 15.00-18.00
Podczas  Festynu Rodzinnego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Rudaku wystą-
pią „Psotki i Śmieszki”, „Iskierki”, „Blueberry” 

Pokaz Trzech Tenorów, 25.05. (sobota), godz. 17.00-20.00
Występ  trzech iluzjonistów , każdy z nich specjalizuje się w innym rodzaju tej sztuki.

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

Otwarcie wystawy Majowe 
9.05. (czwartek), godz. 18.00
do 30.05.
Prace studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, studentów malarstwa Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu oraz studentów Akademii Sztuki w Szczecinie i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Komisarzami wystawy są prof. Marian Stępak i Maciej Kwietnicki. 

Warsztaty teatralne: Happening  jako narzędzie działania aktora, nauczyciela, społecznika, 
11-12.05.

Zajęcia prowadzi Krystian Wieczyński. W niedzielę w przestrzeni miejskiej odbędzie się happe-
ning przygotowany podczas warsztatów.
Warsztaty z cyklu Pedagogika cyrku dziecięcego, 18-19.05.
Warsztaty filmowo-telewizyjne – Film dokumentalny, 24-26.05.
Zajęcia prowadzi Jerzy Włodzimierz Afanasjew.

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. Do 10.05. przyjmowane są 
zgłoszenia zespołów, grup tanecznych, teatrów tańca i indywidualnych twórców do udziału 
w Konfrontacjach Tanecznych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania prezentacji 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Regulamin Konfrontacji oraz warunki uczestnictwa na stro-
nie www.woak.torun.pl

WOAK organizuje konkurs fotograficzny Podoba mi się! Tematem jest przedstawienie w formie 
fotografii zmian, które zachodzą w województwie kujawsko-pomorskim dzięki realizacji pro-
jektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regulamin na stronie 
www.woak.torun.pl

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

Rodzina Chopina – Nowe Interpretacje
3.05. (piątek), godz. 17.00
Wystąpi: Michał Szymanowski (fortepian)
W programie: W. Maliszewski, F. Chopin , K. Szymanowski, R. Maciejewski, J. Wieniawski 
Bilety: 20 zł

Klub Melomana – Vabank 
16.05. (czwartek), godz. 19.00
Spotkanie z kompozytorem, dyrygentem i solistą piątkowego koncertu.
Miejsce: Kafeteria Struna Światła – Dwór Artusa
Wstęp wolny

Gramy Vabank – Muzyka filmowa Henryka Kuźniaka
17.05. (piątek), godz. 19.00
Henryk Kuźniak (gość specjalny)
Wojciech Stolorz (aktor śpiewający)
Janusz Powolny (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: hitowe ścieżki muzyczne z takich filmów jak: Seksmisja, Vabank 
czy Na kłopoty Bednarski
Bilety: 50/30 zł

Czas Dla Nas – Motylek
18.05. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
Koncerty rodzinne: spotkanie z fortepianem
Adriana Wdziękońska (prowadzenie)
Bilety: 5 zł dzieci, 20 zł dorośli

Koncert Symfoniczny
24.05. (piątek), godz. 19.00
Krzysztof Stefański (dyrygent)
Marek Siwka (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfonicza 
W programie:
Joseph Haydn - Symfonia G-dur nr 92 Oxfordzka
Ludwig van Beethoven - II Symfonia D-dur op. 36
Bilety: 30/20 zł



KOORDYNATOR: URZĄD MIASTA TORUNIA
www.torun.pl/majowka

Majówka z Kopernikiem
(imprezy nieujęte w repertuarach organizatorów)
1.05. (środa)
 godz. 10.00 Piknik Sportowy. Rynek Nowomiejski, Staw Komtura. Wstęp wolny
 godz. 12.00–18.00 Weekend majowy z CSW - oprowadzanie po wystawach. Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Znaki Czasu”. Wstęp wolny
 godz. 22.00 Pokaz spektaklu „Komturia”. Zamek Krzyżacki. Bilety z rabatem 50%
2.05. (czwartek)
 godz. 12.00 Święto Flagi Państwowej. Rynek Staromiejski - uroczystość wojskowa na Rynku Sta-
romiejskim, koncert Orkiestry Garnizonu Toruń, biało-czerwona defilada samochodów zabytkowych 
w wykonaniu Automobilklubu
 godz. 12.30 rozdawanie biało-czerwonych flag
 godz. 12.45-16.00 festyn na Rynku Staromiejskim: pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry 
Garnizonu Toruń, przedstawienie „Obiady czwartkowe” w wykonaniu Teatru Afisz połączone z poczę-
stunkiem dla gości, śpiewanie pieśni patriotycznych, występy toruńskich oraz regionalnych zespołów, 
pokaz samochodów zabytkowych, gry i zabawy dla dzieci, malowanie buziek
 godz. 12.00–18.00 Weekend majowy z CSW 
 godz. 16.00 Koncert zespołów Jazziomals, Barowe Żywioły, Hulajdusza, Rynek Staromiejski. Wstęp wolny
 godz. 17.00 Koncert Patriotyczny - ZPiT „Młody Toruń”.Sala widowiskowa MDK. Wstęp wolny
 godz. 20.00 Wieczór muzyczny DJ Atilla. Rynek Staromiejski (scena). Wstęp wolny
3.05. (piątek)
 godz. 12.00–14.30 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja: godz. 12.00 msza św. na Rynku Sta-
romiejskim, godz. 13.30 uroczystość wojskowa, przyjęcie meldunku przez Dowódcę Garnizonu Toruń, 
odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi, przemówienia, koncert Orkiestry Garnizonu Toruń
 godz. 12.00–18.00 Weekend majowy z CSW 
 godz. 18.00 Spektakl „Czerwony Kapturek” Teatru Baj Pomorski. Rynek Staromiejski. Wstęp wolny
 godz. 22.00 Pokaz spektaklu „Komturia”. Zamek Krzyżacki. Bilety z rabatem 50%
5.05. (niedziela)
 godz. 10.00- 16.00 Otwarcie Sezonu Turystycznego 2013. Rynek Nowomiejski. Wstęp wolny
 godz. 14.30-17.00 Festyn Rodzinny „Majówka – Imieniny Gościwita”. Plac zabaw Piernikowe Mia-
steczko. W programie: występy wokalne Dzieciaki-Śpiewaki i Namuzowani, występy taneczne grupy 
Baletowej Puenta, występy Maluszków Baletowych, występy kabaretowe, plener plastyczny, „Pieczęć 
Rycerza Gościwita”- rycerskie znaki malowane na chodnikach, „Lica Malowane” - malowanie buziek, 
potyczki sportowe – drużyna Gościwita kontra Miejscowi, turniej szachowy - warsztaty taneczne połą-
czone z pokazem breakdance, pokaz pomocy przedmedycznej, PCK- konkursy z nagrodami i zabawy 
dla dzieci i rodziców, kącik komputerowy, pokazy Straży Pożarnej, stoisko Straży Miejskiej, Policji, 
punkt informacyjny OPP „Dom Harcerza”. Wstęp wolny
8.05. (środa)
 godz. 11.00 68. rocznica zakończenia II wojny światowej pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomor-
dowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945” przy al. Jana Pawła II 
9.05. (czwartek) 
 godz. 11.30 Warsztat plastyczny „O portrecie prawie wszystko”. Ratusz Staromiejski. Impreza wpi-
sana jest w specjalny cykl imprez dla osób niepełnosprawnych Wstęp wolny
10.05. (piątek)
 godz. 11.00–13.00 Dzień Europy. Rynek Staromiejski. Festyn dla mieszkańców. W programie: gry 
i konkursy dla dzieci, gry edukacyjne. Wstęp wolny
godz. 18.30 Koncert Charytatywny pn. „Podarujmy Iskrę Nadziei”. Baj Pomorski. Celem koncertu jest 
integracja mieszkańców miasta z osobami samotnymi niepełnosprawnymi i seniorami, zebranie środ-
ków na wyjazd wakacyjny dzieci z biednych rodzin przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz leczenie 7-letniej Róży Łodygowskiej. Wstęp płatny, zaproszenia

FUNDACJA PROBALTICA
www.probaltica.art.pl

Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica
 1.03. (środa), godz. 18.00 Orkiestra Symfoniczna Miasta Kaliningradu pod dyrekcją Arkadija Feld-
mana, solista Paweł Kowalski, fortepian. Dwór Artusa

IT INNI ORGANIZATORZY
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1
www.tak.torun.pl

Święto Tańca w Toruniu
4.05. (sobota), godz. 11.00-21.00
Wydarzenie nawiązuje do obchodzonego od 1982 roku Międzynarodowego Dnia Tań-
ca, ustanowionego w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu 
Teatralnego. Podczas toruńskiej edycji wystąpią popularne szkoły tańca i zespoły ta-
neczne, które zaprezentują różnorodne pokazy i warsztaty dla publiczności. Podczas 
wydarzenia przed toruńską publicznością wystąpią tancerze reprezentujący różnorodne 
techniki i style. „Ubiegłoroczne pokazy były bardzo różnorodne od subtelnego baletu 
do muzyki Fryderyka Chopina po hip-hop, disco dance, tańce towarzyskie, modern jive 
i taniec współczesny. W tym roku przewidujemy niezwykle atrakcyjny program i mnó-
stwo atrakcji dla wszystkich, którzy kochają taniec” – zapowiada Przemysław Draheim 
z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
Miejsce: Rynek Staromiejski
Wstęp wolny

Spektakl plenerowy francuskiej grupy teatralnej  
pt. „Envolee Chromatique” 
11.05. (sobota), godz. 21.30
Spektakl jest wspólnym dziełem trzech francuskich grup teatralnych Nano, Cie des Qu-
idams et Cie Aérosculpture, którzy po raz pierwszy zaprezentują go polskiej publiczno-
ści. Spektakl opiera się na muzyce granej na żywo i widowiskowych postaciach, które 
unoszą się nad głowami widzów wykonując spektakularne akrobacje przymocowane do 
pneumatycznych rzeźb wypełnionych helem. Envolée Chromatique jest widowiskiem 
przygotowanym w konwencji pięknego snu, którego widzowie stanowią integralną 
część. Spektakl z ogromnym powodzeniem był prezentowany podczas zeszłorocznego 
Festiwalu Sztuki Ulicznej w Angers oraz podczas największego Festiwalu Światła w Eu-
ropie w Lyonie. 
Po spektaklu widzowie będą mogli podziwiać  widowiskowy występ muzyków pod 
kierunkiem Ryszarda Bazarnika grających wbrew prawu grawitacji, stojąc na pionowej 
scenie. W Toruniu będzie to Brama Klasztorna. Zabezpieczeni alpinistycznymi linami 
wykonują godzinny pionowy koncert. Cyrkowe ewolucje i naścienne tańce w wykonaniu 
samych muzyków, oryginalna gra świateł to zapowiedź historycznego w środkach i for-
mie muzycznego spektaklu popularnie zwanego Koncertem na Ścianie.
Miejsce: Bulwar Filadelfijski
Wstęp wolny

Słoneczny Piknik Kopernikański
25-26.05. (sobota-niedziela)
Liczne atrakcje dla dzieci, jarmark ekologiczny, koncerty – to jedynie niektóre punkty 
programu. Będzie można spróbować produktów ekologicznych i wziąć udział w kier-
maszu roślinnym. Nie zabraknie wielu atrakcji dla dzieci: A3tTeatr zaprosi publiczność 
do udziału w quizach i grach interaktywnych, zabawy z bańkami przygotuje Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy, w specjalnym pokazie wystąpią grupy cyrkowe i żongle-
rzy. W rozrywkowych konkurencjach, takich jak zerwigłowa kapuściana, czyli ścinanie 
kapusty mieczem, łowienie ryb, rzut kapeluszem do celu zmierzą się Olsztyn, Frombork, 
Elbląg, Braniewo i Toruń podczas IV Turnieju Miast Kopernikańskich i Partnerskich. 
Podczas pikniku pokaz tańca zaprezentuje Studio Tańca Best Crew, odbędą się także 
warsztaty tańca irlandzkiego. Słoneczny Piknik Kopernikański zakończy koncert folko-
wej Kapeli ze Wsi Warszawa.
Miejsce: Rynek Staromiejski
Wstęp wolny

TAK
Bali – wyspa bogów i demonów, 9.05. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy i relacja z wyprawy Renaty Lesner-Szwarc

Królowej anielskiej śpiewajmy, 23.05. (czwartek), godz. 16.00
Wieczór pieśni maryjnych

Trwają zapisy na wycieczki dla seniorów:
6.06. Atrakcyjne miejsca Poznania
20.06. Szlak cysterski Koronowo-Byszewo
Informacje pod nr tel. 698-194-471

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

Odkrywanie tajemnic Fortu IV
każdy piątek i sobota, godz. 20.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 200 kg kopułą. Bilety 5zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(8zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa powyżej 
15 osób)
Codziennie w godz. 9.00-16.00 (październik-marzec), godz. 9.00-20.00 (kwiecień-wrzesień)
Codziennie w godz. ustalonych wcześniejszą rezerwacją:
Przewodnik po Forcie IV: grupa do 10 osób: 30 zł, grupa powyżej 10 osób: 50 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 50 zł od grupy
Zwiedzanie Fortyfikacji Pierścienia Zewnętrznego z przewodnikiem: 2-3 godz., transport własny, 
150 zł od grupy

Oferta edukacyjna:
Interaktywne lekcje historii połączone ze zwiedzaniem Fortu IV (ok. 1,5 h): 5 zł od ucznia
Tematy do wyboru: „Dzieje Torunia pod zaborami” (gimnazjum, szkoła podstawowa), „Wpływ for-
tyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twierdza 
pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawowa).

OŚRODEK CHOPINOWSKI W SZAFARNI
tel. 56 682-79-30
www.szafarnia.art.pl

21. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci 
i Młodzieży 
Pomysł szafarskich Konkursów Pianistycznych narodził się w 1992 roku. Wtedy odbył się pierw-
szy konkurs o zasięgu  krajowym, kolejne edycje miały już charakter międzynarodowy. Dla wielu 
młodych pianistów były pierwszym krokiem do muzycznej kariery i tak jest do dnia dzisiejszego. 
Z roku na rok przybywa chętnych i pojawiają się uczestnicy niemal z każdego zakątka świata. Mu-
zyczne zmagania oceni jury złożone z wybitnych pianistów i profesorów uczelni muzycznych z Pol-
ski i z zagranicy. W konkursie wezmą udział młodzi pianiści w wieku od 7 do 17 lat z 14 krajów. 
Program:
 16.05. (czwartek), godz. 18.00 Inauguracja: Alberto Nosè - recital fortepianowy
W Programie: L. van Beethoven - Sonata op.13 c-moll „Pathetique”, F. Chopin - Ballada g-moll 
op.23, Ballada As-dur op.47, Ballada F-dur op.38, Ballada f-moll op.52, F. Liszt - Venezia e Napoli 
(Gondoliera, Canzone, Tarantella) 
Alberto Nosè pierwsze sukcesy osiągnął w wieku 11 lat, zdobywając I Nagrodę na Międzynaro-
dowym Konkursie Jugend für Mozart w Salzburgu. W kolejnych latach został laureatem wielu pre-
stiżowych międzynarodowych konkursów pianistycznych. Sukcesy te przyczyniły się do rozkwitu 
jego kariery i licznych występów w Europie i na całym świecie. Artysta często prowadzi kursy mi-
strzowskie oraz bierze udział w pracach jury najpoważniejszych międzynarodowych konkursów 
pianistycznych, jak F. Chopina w Warszawie w 2010 r. W 2005 r. uzyskał tytuł Piano Master.
Miejsce: Restauracja Lokomotywa, Hostel Przystanek Toruń, ul. Chłopickiego 4
 17.05 (piątek), godz. 9.00-20.00 Przesłuchania konkursowe
 18.05. (sobota), godz. 9.00-19.00 Przesłuchania konkursowe 
 19.05. (niedziela)
godz. 10.00-13.00 Przesłuchania konkursowe 
godz. 17.00 Plenerowy Koncert Laureatów oraz wręczenie nagród 
Miejsce: Ośrodek w Szfarni, wstęp wolny 

 2.05. (czwartek), godz. 18.00 Trio wiolonczelowe Melo-M - koncert unpluged. Rynek Sta-
romiejski
 3.05. (piątek)
godz. 16.00 Scholares Minores Pro Musica Antiqua. Rynek Staromiejski
godz. 20.00 Melo-M rock i muzyka filmowa. Rynek Staromiejski 
 4.05. (sobota), godz. 18.00 Niech żyje Lutosławski. Ratusz Staromiejski
Koncert orkiestry Gotlands Blasarkvintett ze Szwecji oraz orkiestry Multikamerata z Polski. 
 5.05. (niedziela), godz. 17.00 Arsis Handbell Ensemble i Toruńska Orkiestra Symfoniczna 
pod dyrekcją Aivara Mae. Kościół św. Jakuba
 7.05. (wtorek), godz. 19.00 Orthodox Sacred Music Choir. Kościół św. Jakuba
 8.05. (środa), godz. 19.00 Ensemble MidtVest, solistka Karolina Weltrowska – skrzypce. 
Ratusz Staromiejski
 9.05. (czwartek), godz. 19.00 Style Quartet klasyka rosyjska i cross-over. Ratusz Staro-
miejski
 10.05. (piątek), godz. 19.00 Ensemble MidtVest, solista Carsten Dahl fortepian perfor-
mance muzyczny. Ratusz Staromiejski
 11.05. (sobota), godz. 18.00 Anna & Ines Walchowskie (2 fortepiany). Ratusz Staromiejski
 12.05. (niedziela), godz. 18.00 Style Quartet Dzieła mistrzów i szaleństwa. Ratusz Sta-
romiejski 
 14.05. (wtorek), godz. 19.00 Sergiej Kricinin gitara, Vilhelmas Čepinskis, skrzypce. 
Ratusz Staromiejski 
 16.05. (czwartek), godz. 17.00  Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus i Krzysztof Penderecki. 
Kościół św. Ducha

GRUPA LITERACKA PIEKARY 24
tel. 696-023-674, www.homopoeticus.net

Celtycka Transmisja Poetycka
22.05. (środa), godz. 20.30
Wydarzenie stanowiące preludium do muzyczno-tanecznego festiwalu Celtycki Gotyk Toruń 
2013. Irlandzka kultura zazwyczaj kojarzy się z muzyką i tańcem oraz zieloną koniczynką. 
Celtycka Transmisja Poetycka czerpiąc z bogactwa tej kultury skieruje nasze spojrzenia ku 
jej źródłom, opierając się na zabytkach literatury i muzyki. Usłyszymy opowieści o dawnych 
czasach i bohaterach, rubaszne historie i melancholijne ballady w nietypowych aranża-
cjach.  Miejsce: Klub Niebo, wstęp wolny

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, MUZEUM OKRĘGOWE
www.js-bach.pl

III Festiwal Cichej Muzyki: Klawesyn na cztery ręce
26.05. (niedziela), godz. 17.00
Wykonawcy: Dorota Zimna, Krzysztof Garstka
Prowadzenie koncertu: Jakub Burzyński
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego, wstęp wolny

 „JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY  
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  
I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA
ul. Żółkiewskiego 37/41, www.stowarzyszeniejestem.pl

Warsztaty dla osób niepełnoprawnych oraz wolontariuszy:
poniedziałki, godz. 14.00-16.00 - warsztaty dziennikarskie
poniedziałki, godz. 16.00-19.00 - warsztaty teatralne
czwartki godz. 13.00- 15.00 - tworzenie dziennikarskiego portalu internetowego
soboty - warsztaty fotograficzne i filmowe - 2 razy w miesiącu.
Miejsce: ul. Fałata 98-102
Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy pod numerem tel 666 266 493.

KLUB SENIORA „ZACISZE”
ul. Bema 38a

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”.



1.05. (środa)
 godz. 10.00  Piknik Sportowy.  Rynek Nowomiejski, Staw Komtura. Wstęp wolny
 godz. 14.00-18.00  Festyn średniowieczny,  Zamek Krzyżacki 
 godz. 18.00  Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probal-

tica, do 16.05,  różne miejsca
  Weekend Majowy w CSW, do 1.05.,  CSW 
  Otwarcie galerii nad Wisłą,  ul. Przybyszewskiego

2.05. (czwartek)
 godz. 12.00  Święto Flagi Państwowej,  Rynek Staromiejski 
 godz. 12.45-16.00  festyn,  Rynek Staromiejski 
 godz. 16.00  Koncert zespołów Jazziomals, HulajDusza, Barowe Żywioły,  Rynek 

Staromiejski
 godz. 16.00-18.00  Flagi naszych domów i rodzin,  Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 18.00  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń”,  MDK
 godz. 20.00  Wieczór muzyczny DJ Atilla,  Rynek Staromiejski

  Majówka z Mikołajem Kopernikiem,  Muzeum Okręgowe

3.05. (piątek)
 godz. 12.00–14.30  222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Rynek Staro-

miejski
 godz. 14.00-18.00  Majówka rycerska w barwach średniowiecza,  Zamek Krzyżacki
 godz. 17.00  Rodzina Chopina – Nowe Interpretacje,  Dwór Artusa
 godz. 18.00  Spektakl „Czerwony Kapturek” Teatru Baj Pomorski,  Rynek Staro-

miejski
 godz. 21.00  Helved Rüm,  Cafe Draże

  Plead,  Klub NRD

4.05. (sobota)
 godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 11.00-21.00  Święto Tańca,  Rynek Staromiejski
 godz. 15.00-18.00  Majówka z Domem Muz,  Dom Muz, ul. Poznańska 
 godz. 18.00  Słońce i sól,  Muzeum Etnograficzne

5.05. (niedziela)
 godz. 10.00- 16.00  Otwarcie Sezonu Turystycznego 2013,  Rynek Nowomiejski
 godz. 14.30-17.00  Festyn „Majówka – Imieniny Gościwita”,  Piernikowe Mia-

steczko
 godz. 17.00  Majowy koncert życzeń, scena plenerowa przed  Dworem Artusa

6.05. (poniedziałek)
 godz. 10.00  Z książką do źródeł człowieczeństwa,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 

i Niepełnosprawnych
 godz. 18.00  Kopernik w Książnicy: dr Jerzy Sikorski,  Dwór Artusa 

  Wystawa prac Grupy Plastycznej z Osielska, do 31.05.,  Filia nr 1 Książnicy Ko-
pernikańskiej, ul. Jęczmienna
  Tysiące książek za złotówkę,  Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej, do 11.05,  
ul. Konstytucji 3 Maja 10

7.05. (wtorek)
 godz. 17.45  Wernisaż,  Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 18.00  Spotkanie ze Szczepanem Twardochem,  Filia nr 1 Książnicy Koper-

nikańskiej, ul. Jęczmienna

 godz. 18.30  Barwy i zapachy – wystawa Bogumiły Latowskiej, do 30.05.,  Dwór 
Artusa 
 godz. 18.30  PRZEprojekt: Poza Akademią,  CSW

8.05. (środa)
  Tydzień Bibliotek, do 15.05.,  Biblioteka Uniwersytecka
  Jestem taki jak Ty, do 7.06,  Filia nr 14 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Łyskow-
skiego 29/35

9.05. (czwartek)
 godz. 16.00  Bali – wyspa bogów i demonów,  Klub Seniora „Zacisze”
 godz. 17.00  W kręgu obrzędów. Azja i Oceania. Wystawa fotografii Karoliny Syp-

niewskiej, do 29.09.,  Muzeum Podróżników
 godz. 18.00  Otwarcie wystawy Majowe, do 30.05.,  WOAK
 godz. 18.00–20.00  SIM Toruń #2,  CSW

10.05. (piątek)
 godz. 11.00–13.00  Dzień Europy,  Rynek Staromiejski
 godz. 17.00  Instrumentis operantes astronomus – Instrumentarium Mikołaja 

Kopernika, do 15.09.,  Dom Mikołaja Kopernika
 godz. 18.00  Malarstwo Bartosza Frączka, Waldemara Żuchnickiego, Roberta Ży-

bura, do 15.05.,  Dom Muz, ul. Pormurna
 godz. 18.30  Koncert Charytatywny pn. „Podarujmy Iskrę Nadziei”,  Baj Pomorski
 godz. 20.00  Lubomski w Dworze Artusa – Again,  Dwór Artusa
 godz. 20.00  Juwenaliowa Scena Klubowa, także 11.05.,  Od Nowa

11.04. (sobota)
 godz. 16.30  Wykład Agaty Wilkowskiej,  Cafe Draże
 godz. 21.00  Koncert Makabunda,  Carpe Diem
 godz. 21.30  Spektakl plenerowy „Envolee Chromatique”,  Bulwar Filadelfijski

12.05. (niedziela)
 godz. 18.00  Wacken Metal Battle,  Od Nowa

13.05. (poniedziałek)
 godz. 17.00  Urodziny Pani Profesor,  Muzeum Etnograficzne 
 godz. 19.00  XIV Majowy Buum Poetycki, do 16.05.,  Od Nowa

  Malarstwo Moniki Mausolf – Rury, do 7.06.,  Od Nowa

14.05. (wtorek)
 godz. 18.00  Prezentacja „Dobrostanizm versus Prawa Zwierząt”,  Dom Muz,  

ul. Podmurna
  Galeria portretów, czyli postacie literackie w obiektywie, do 24.05.,  Biblioteka 
Pedagogiczna 

15.05. (środa)
 godz. 16.30  Oprowadzanie po  Dworze Artusa
 godz. 18.00  Wykład „101 form aktywizmu, czyli zmianna nie spada z nieba”, 

 Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 18.00  Święto Rodziny i Niezapominajki,  Dom Muz, ul. Poznańska 

  Wystawa grafiki Anny Trzpil, do 26.05.,  Od Nowa

DZIEŃ PO DNIU 5MAJ/2013 16.05. (czwartek)
 godz. 18.00  Inauguracja: Alberto Nosè - recital fortepianowy,  Restauracja 

Lokomotywa
 godz. 18.30  Czwartki z filozofią: Filozofia jako sztuka życia - wykład,  Dwór 

Artusa
 godz. 19.00  Klub Melomana – Vabank,  Dwór Artusa
 godz. 20.00  Świetliki,  Od Nowa

  Demolka, Barto, Dj Picunda,  Klub NRD
  Synagogi i cmentarze południowo-wschodniej Polski, do 23.05.,  Muzeum 
Etnograficzne

17.05. (piątek)
 godz.18.00  Finał Konkursu Recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”,  MDK
 godz. 18.00  Paweł Łubowski – Zniknięta z cyklu Recycling – obiekty,   

Galeria Na Piętrze
 godz. 18.00  Łukasz Wodyński – J’m żywa instalacja, CSW
 godz. 18.30  Europejska Noc Muzeów z wystawą Cuda Niewidy, także 

18.05.,  CSW
 godz. 19.00  Gramy Vabank – Muzyka filmowa Henryka Kuźniaka,  Dwór  

Artusa
 godz. 20.00  Od Nowa Na Obcasach: Marcelina,  Od Nowa
 godz. 21.00  Koncert: 5000 i Miraho, Charlie La Gore,  Cafe Draże

  Dni Kultury Arabskiej, do 18.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Piotr Potworowskiego  
w Poznaniu, do 12.06.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
  Weekend z festiwalem Planete+Doc, do 19.05.,  Kino Centrum

18.05. (sobota)
 godz. 11.00  Teatr Frajda w spektaklu dla dzieci pt. „Szufladkowo”,  Dom 

Muz, ul. Poznańska 
 godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas – Motylek,  Dwór Artusa
 godz. 19.00 i 21.00  Noc Muzeów - Oprowadzanie po  Dworze Artusa
 godz. 19.00  Od Nowa Art Prog Festival,  Od Nowa
 godz. 20.00  Europejska Noc Muzeów, także 19.05.,  Muzeum Etnograficzne 

  Święto  Bydgoskiego Przedmieścia
  Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL,  Muzeum Etnograficzne
  Wystawa judaiców ze zbiorów Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej,  
do 25.05.,  CSW 
  PRZEprojekt: Open Call - Porcje Rosołowe, instalacja dźwiękowa, do 31.05., 
 CSW
  II Toruńska Noc Muzealna,  Muzeum Okręgowe
  Noc w Wozowni,  Galeria Wozownia
  Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru, do 24.05., 
 Filia nr 12 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Fałata 35

19.05. (niedziela)
 godz. 15.00  Dżem session,  Cafe Draże
 godz. 16.00–18.00  Dni Hanzy – Potyczki średniowieczne,  Zamek Krzyzacki
 godz. 18.00  Racjonalne i wegetariańskie odżywianie małych dzieci,  Dom 

Muz, ul. Podmurna
  Vess,  Klub NRD
  VI Bieg Zamkowy,  Zamek Krzyżacki

20.05. (poniedziałek)
 godz. 10.00  Ocalić od zapomnienia – wspomnienie o Wojtku Sobeckim  

i jego poezji,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
 godz. 15.30  Podarunki dla mamy,  Dom Muz, ul. Okólna 
 godz. 18.00  Spotkanie z Anną Łaciną,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej, 

ul. Jęczmienna

21.05. (wtorek)
 godz. 12.00  Ta nasza młodość w PRL,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 19.00  Mistrzowie Akordeonu - Harmonium Duo & Jurij Szyszkin,  Dwór Artusa
 godz. 20.30  Wieczór Podróznika,  Od Nowa

22.05. (środa)
 godz. 18.00  Święty męczenniku, Boga miłośniku,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 19.00  Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii „Plaster”, do 24.05.,  CSW
 godz. 20.30  Celtycka Transmisja Poetycka,  Klub Niebo

23.05. (czwartek)
 godz.18.00  Smyku, smyku na patyku,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 18.00  Dobra Witryna / spotkanie z Agnieszką Sural,  Galeria Wozownia
 godz. 19.00  L.A.S.K.I,  Cafe Draże
 godz. 21.00  Folder- koncert,  Cafe Draże

24.05. (piątek)
 godz.13.00  Rafał Strent - Malarstwo, grafika, rysunek, do 10.06.,  Galeria Forum
 godz. 18.00  Dorota Świdzińska – ON, do 22.06.,  Dom Muz, ul. Pormurna
 godz. 19.00  Koncert Symfoniczny,  Dwór Artusa
 godz. 20.00  Z cyklu Cząstki Dziwne: Owady: Rzut znajomym,  Dom Muz, ul. Podmurna

  10. Urodziny Elade,  Klub NRD 

25.05. (sobota)
 godz. 9.00–16.30  Festiwal Celtycki Gotyk,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 10.00–14.00  V Średniowieczny turniej rycerski uczniów szkół średnich,  Zamek 

Krzyżacki
 godz. 17.00-20.00  Pokaz Trzech Tenorów,  MDK
 godz. 20.00  Koncert zespołu Klezmafour,  Muzeum Etnograficzne 

  All girl rap fest,  Cafe Draże
  Słoneczny Piknik Kopernikański, także 26.05.,  Rynek Staromiejski
  2. Festiwal Debiutantów „Pierwszy kontakt”, do 31.05.,  Teatr im. Wilama Horzycy 

26.05. (niedziela)
 godz. 12.00  Kapela ze wsi Warszawa,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 17.00  III Festiwal Cichej Muzyki: Klawesyn na cztery ręce,  Ratusz Staromiejski
 godz. 18.30  Dzień Matki: Janusz Yanina Iwański – The Beatles Acoustic,  Dwór Artusa

  Nocne koncerty: w kolejne dni - Domowe Melodie, Lubomski, Duch, Ser Charles, 
Pchełki, 19 Wiosen, do 31.05.,  Klub NRD

27.05. (poniedziałek)
 godz. 10.00  Nowoczesne formy książek mówionych i możliwości ich odtwarzania,   

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
 godz. 18.00–20.00  Międzynarodowy Dzień Tańca,  Dom Muz, ul. Poznańska

  Wystawa rysunków satyrycznych Jakuba Wiejackiego, do 11.06.,  Od Nowa

28.05. (wtorek)
 godz. 19.00  Dariusz Zaleśny zaprasza - Saxmania 2013,  Dwór Artusa

30.05. (czwartek)
 godz. 18.00  Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II,  Dwór Artusa
 godz. 19.00  PRZEprojekt: Sztuka w filmie,  CSW

  OPLA! - Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji, do 2.06. , Kino Centrum
 Bal Królewski,  Ratusz Staromiejski



Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.torun.pl/ikar

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.cowtoruniu.pl

www.torun.com.pl

www.wmoimobiektywie.home.pl

www.foto-torun.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

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
ul. Podmurna 60, tel. 56 622-20-65

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 
Torunia, Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611-87-15 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu
Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126 B, tel. 56 611-85-54

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Wały Gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-88-20

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


