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DWÓR ARTUSA

Repertuar
Oprowadzanie po Dworze Artusa
23.06. (niedziela), godz. 15.00, Sień Dworu Artusa
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architek-
toniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedo-
stępne na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych 
z Dworem Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób. 
Bilety: 6 zł, 4 zł ulgowy

Dziennik podróży z Ostatnią wieczerzą - Jerzy Murawski
28.06. (piątek), godz. 19.00, Galeria Artus - wernisaż
do 31.07.
Dziennik Podróży z „Ostatnią Wieczerzą” to niezwykła ekspozycja Jerzego Murawskiego 
złożona z intrygującej instalacji i wystawy fotogramów, będących zapisem żywych obrazów 
opartych na arcydziele Leonarda da Vinci. Wstęp wolny

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

Dzień Dziecka – Noc z Harrym Potterem 
1.06. (sobota), godz. 19.00–00.00
Po raz kolejny historyczny budynek zamieni się w Szkołę Magii i Cza-
rodziejstwa Hogwart. Uczestnicy (wiek 8-12 lat) będą mogli wejść do 
magicznego świata małego czarodzieja i poczuć się jak bohaterowie 
najpopularniejszej na świecie książki dla dzieci. Każdy otrzyma do-
kładny przewodnik z informacjami (także dla rodziców), w którym będą 
opisane wszelkie zasady.
Bilety: 50 zł

50 x 50 - Władysław Szulc – fotografia
4.06. (wtorek), godz. 18.30, Galeria Artus - wernisaż, do 26.06.

Wystawa Władysława Szulca pre-
zentuje cykl zdjęć dokumentujących 
Toruń lat pięćdziesiątych. Mamy do 
czynienia ze zbiorem niepozowanych, 
często przypadkowych migawek z to-
ruńskiej codzienności. Zdjęcia zadzi-
wiają różnorodnością, niekiedy łączą 
się w historie i cykle. Są niezwykłą 
podróżą w czasie uzmysławiającą jak 
bardzo, od tamtych lat zmieniło się 
miasto. Dla ludzi młodych będzie to 
bardzo atrakcyjna lekcja historii, zaś 
dla starszych mieszkańców wystawa 
stanie się rodzajem podróży senty-
mentalnej.  Wstęp wolny

Pięciolinia dla Papieża – Oratorium na cześć 
Księdza Frelichowskiego
14.06. (piątek), godz. 19.15 
Z okazji Święta Województwa Kujawsko–Pomorskiego, a także w 14. 
rocznicę pobytu Jana Pawła II w Toruniu i Bydgoszczy oraz w setną 
rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Freli-
chowskiego, w kościele NMP w Toruniu wystąpią soliści wraz z Chórem 
Kameralnym „Akolada” z Bydgoskiej Szkoły Wyższej oraz muzycy To-
ruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Zaprezentują oni składające się z 6 
części Oratorium na cześć Księdza Frelichowskiego. Autorką tego mu-
zycznego hołdu jest toruńska kompozytorka Magdalena Cynk.  
Miejsce: Kościół pw. Najświętszej Marii Panny. Wstęp wolny

U progu Camino - spotkanie z Tomaszem Bielickim 
i Piotrem Roszakiem
17.06. (poniedziałek), godz. 19.00, Sala Mała
Szlak św. Jakuba to sieć dróg prowadzących do grobu św. Jakuba Apo-
stoła, który wiedzie również przez województwo kujawsko-pomorskie. 
Na tym właśnie odcinku skupili się autorzy przewodnika – Tomasz 
Bielicki, redaktor toruńskich Nowości i Piotr Roszak – kapłan diecezji 
toruńskiej. Podczas spotkania opowiedzą o ciekawostkach i historiach 
związanych z kujawsko-pomorskim odcinkiem trasy.
Wstęp wolny

TAK
TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1
www.tak.torun.pl

Święto Muzyki
21.06. (piątek), od godz. 16.00
Kilkadziesiąt punktów muzycznych usytuowanych w różnych punktach, głównie na starówce.  
Wykonawcami będą profesjonaliści i amatorzy. Do późnych godzin wieczornych rozbrzmie-
wać będą wszelkie możliwe gatunki muzyczne.
Wstęp wolny 

Święto Miasta
22.06. (sobota)
•�godz.�16.00-23.00�Urodziny�Torunia�–�piknik�rodzinny�z�„Nowościami”,�Błonia�nadwiślań-

skie
•�godz.�19.00-22.00�II�Międzynarodowe�Spotkanie�Ruedowe,�Rynek�Staromiejski
•�godz.� 20.00� Regaty� wioślarskich� ósemek� o� puchar� Prezydenta� Miasta� Torunia,� Bulwar� 

Filadelfijski

23.06. (niedziela)
•�godz.�15.00-15.20�Wręczenie�przez�Prezydenta�nagród�najlepszej�toruńskiej�klasie�VI;�
wyjazd klasy na farmę ekologiczną. Rynek Staromiejski
•�godz.� 15.30-16.30�Bractwo� Kurkowe�–� intronizacja� Króla� Kurkowego,� koronacja� I� Damy�

Bractwa oraz wręczenie pucharów za strzelania Świętojańskie i Turniej Czarnoprochowy. 
Rynek Staromiejski
•�godz.�16.40-17.30�Dom�Harcerza�–�występy�solistów:�Michał�Murawski,�Sandra�Popielar-

czyk, Zuzanna Brauer, Wioleta Urbańska, Rynek Staromiejski
•�godz.�17.40-19.00�Młyn�Wiedzy,�Rynek�Staromiejski
•�godz.�19.00-19.50�MDK�-�Młody�Toruń,�Rynek�Staromiejski
•�godz.�20.00-21.00�MDK�-�Baby�Jagi,�Rynek�Staromiejski
•�godz.�21.00�Piernikowa�Aleja�Gwiazd�-�uroczyste�odsłonięcie�Katarzynek,�Rynek�Staromiejski
•�godz.� 21.30�Koncert� Bogdana�Hołowni� i� gości:� L.A.� Trio,� Adam�Wendt,�Marcin�Gawdziś,�

Rynek Staromiejski

24.06. (poniedziałek)
•�godz.�16.00-17.00�Recital�Krzysztofa�Zaręby�i�gości,�Rynek�Staromiejski
•�godz.�17.10-18.00�Teatr�Afisz�–�„Jeśli�kochać�to�tylko�we�Lwowie”,�Rynek�Staromiejski
•�godz.�18.00-19.00�Msza�Święta�w�intencji�miasta,�Katedra�Św.�Janów
•�godz.�19.00-20.30�DJ�Julek�Pacek,�Rynek�Staromiejski
•�godz.�20.30-21.00�Koncert�zespołu�Balkan�Express,�Rynek�Staromiejski

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

Gdy rozum śni. Skarby kolekcji sztuki współczesnej  
Sandretto Re Rebaudengo, do 1.09.
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. Wystawa 
pozwala spojrzeć z jeszcze innej perspektywy na potrzebę kolekcjonowania – poza tworzeniem 
unikalnego zbioru prac artystycznych, proces kolekcjonowania stanowi próbę odzwierciedlenia 
pewnego momentu historycznego. Zapoczątkowana w latach 90. ciągle powiększająca się ko-
lekcja, stała się klarownym odzwierciedleniem tego okresu w historii, z całą jego złożonością 
i niespójnością.

Wielkoformatowa wystawa współczesnego plakatu włoskiego
do 23.06.
Artyści: Alice Beniero, Alizarina, Annalisa Gatto, BCPT, Cristina Chiappini, elyron.it, Jonathan Pie-
rini, Leonardo Sonnoli, LS graphic design, Lupo&Burtscher, Mauro Bubbico, Nike Auer e Claudia 
Polizzi, parcodiyellowstone, pitis, zup.
Kilkadziesiąt prac o formacie 150 x 200 cm ilustruje obecną kondycję projektowania graficznego 
na Półwyspie Apenińskim. Miejsce: Bulwar Sztuki przy CSW, Wstęp wolny

Monograficzna wystawa Tomasza Bogusławsiego, do 23.06.
Polski kontrapunkt dla wystawy plenerowej, prezentacja plakatów, które operują techniką kola-
żu w zestawieniu z wyrafinowaną typografią.

Międzynarodowa wystawa projektantów: polskiego duetu 
dizajnerskiego Fontarte (Artur i Magdalena Frankowscy) oraz 
projektantek z Włoch: Cristina Chiappini, Raffaella Colutto, Silvia 
Sfligiotti, do 1.09.
Prezentacja prac typograficznych, ilustracji, identyfikacji wizualnych, 
projektów fontów. Miejsce: taras CSW

Heinz Cibulka - W rytmie światła i mroku
21.06. (piątek), godz. 19.00, do 15.09.
W ramach wernisażu: performance Meatbolizm-Wiener Schnitzel - w wykonaniu Heinza Cibulki 
i Norberta Matha.
Heinz Cibulka (ur. 1943 r. w Wiedniu), jak żaden inny artysta swojego pokolenia, poświęcił się 
koncepcji otwartego dzieła sztuki. Kierując się ciekawością, obiektywnie przyswoił sobie bardzo 
zróżnicowane media: zarówno tradycyjne, takie jak obiekt, tekst czy performans, jak również 
nowoczesne – fotografię, wideo i grafikę komputerową, czyniąc z nich instrumenty przekazujące 
jego życiową mądrość. Wystawa prezentuje prace pochodzące z różnych okresów aktywności 
Heinza Cibulki: poczynając od współuczestnictwa w akcjach Rudolfa Schwarzkoglera i Hermanna 
Nitscha, poprzez wczesne obiekty i asamblaże, typowe dla artysty „obrazowe poematy” (kombi-
nacje czterech fotografii z motywami charakterystycznymi dla Austrii, Europy, Afryki, Azji i Ame-
ryki), kończąc na wielkoformatowych cyfrowych kolażach oraz pracach multimedialnych. 

PRZEprojekt: Zjazd Marzycieli, 28.06. (piątek), godz 19.00, do 15.09.
W opinii Włodzimierza Borowskiego, jednego z najciekawszych artystów drugiej połowy  
XX wieku w Polsce, najwygodniej rozmyślać O obrotach ciał niebieskich siedząc w miękkim,  
obrotowym fotelu. Do takiej konkluzji doszedł zastanawiając się nad projektem mającym zostać 
zrealizowanym w trakcie elbląskiego Zjazdu Marzycieli w 1971 roku. Organizatorzy, włączo-
nego w ogólnopolski program obchodów 500 urodzin Mikołaja Kopernika wydarzenia, przyjęli 
formułę przekraczania granic sztuki. Artystom pozostawiono całkowitą swobodę co do formy 
i treści realizowanych prac. Kopernik zaś stał się symbolem procesu, zmierzającego do posta-
wienia artystycznego światopoglądu na głowie. Zjazd Marzycieli, Włodzimierz Borowski i wielki 
astronom staną się punktem wyjścia dla wystawy w Toruniu. Przywołana czterdzieści lat późnej, 
zaaranżowana przez Borowskiego „czasoprzestrzena” sytuacja, w Roku Dziedzictwa Kopernika, 
w kontekście Torunia, przyjemnie kusi jak obracanie się wokół własnej osi na obrotowym fotelu.

SGALERIE
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

EDUAKCJA
Dzień Dziecka w CSW, 1.06. (sobota), godz. 12.00–14.00
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami do wspólnej zabawy i tworzenia „dziwnego stwo-
rzenia”.  Wstęp wolny
CSW z Blikiem „Kalejdoskop”, 22.06. (sobota)
Tym razem na warsztatach będziemy konstruować kalejdoskop. Będzie to wyjątkowa okazja do zba-
dania, jak tak właściwie działa to czarodziejskie urządzenie? Dlaczego malutkie elementy układają 
się w kolorowe mozaiki, skąd biorą się niezwykłe, symetryczne obrazy, przesuwające się przed na-
szymi oczami? Zapraszamy wszystkich dociekliwych badaczy! Wiek: od 7 lat. Obowiązują zapisy: 
56 610-97-16, e-mail: eduakcje@csw.torun.pl. Wstęp: 7zł 
Dzień Na Plus: „Ekspresso” warsztaty fotografii cyfrowej dla dorosłych.
24.06. (poniedziałek), godz. 13.00-15.30
Podsumowanie rocznych spotkań fotograficznych. Każdy z uczestników będzie miał wyjątkową oka-
zję wykonania autoportretu aparatem umożliwiającym niemal natychmiastowe wywołanie zdjęcia

CZYTELNIA
Dzień dziecka – „Zrób sobie książkę”, 1.06. (sobota), godz. 13.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 9-12 lat. Będzie można samodzielnie zaprojektować i wykonać książ-
kowe notesy. Warsztaty poprowadzi konserwatorka papieru, która pokaże i wyjaśni, z czego składa 
się książka i jak ją wykonać.
Spotkanie autorskie z Michałem Okońskim, 12.06. (środa), godz.18.00
Spotkanie wokół książki „Futbol jest okrutny”. Prowadzenie: Joanna Wiśniowska.
Social Internet Mobile Toruń, 13.06. (czwartek), godz. 18.00
Tematy: Personal Branding 2.0, czyli wizerunek w social media - Marta Laskowska (Personal PR,  
Feelz, Social Media Convent), Marketing a vlogosfera (Monika Nowakowska - Klub Toruń Toast- 
masters, studentka dziennikarstwa UMK)

LABSEN
Zrób To Z Nami: 
4.06. (wtorek), godz.17.00 Zmysłoteka: Poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Deszczowe pio-
senki. Spadnie na nas ciepły, kolorowy letni deszcz. Stworzymy podwodne obrazy, chlupoczące in-
strumenty, zagramy na tęczy, a nasze stopy przepłyną przez ogromne morze.
11.06. (wtorek), godz.17.00 Zmysłoteka. Zupa czerwcowa. Dopadnie nas szał gotowania aromatycz-
nych zup ziołowo-kwiatowych. Dodatkiem do nich będzie tęczowy makaron, cudne narzędzie do ma-
lowania. Zaskoczymy gości restauracji naturalnymi szaszłykami i awangardowym wystrojem stolików.
18.06. (wtorek), godz.17.00 Zmysłoteka. Mały-wielki (Wszech)świat. Będziemy unosić się nad Zie-
mią. Powstaną silne wiatry, niebieskie migdały i miękkie obłoki. Na nich poszybujemy aż do czekola-
dowo-puszystego księżyca. Na koniec zerkniemy jak piękna i ogromna jest nasza planeta.
25.06. (wtorek), godz.17.00 Zmysłoteka. Papierowa rolka. Jej wysokość papierowa rolka i cuda,  
jakie można z niej wyczarować. Z jej pomocą zamienimy się w księżniczki i królewiczów, wybierzemy 
się na lotnisko, stworzymy gigantyczne tunele i małe kryjówki. Zajęcia warsztatowe dla dorosłych 
wraz z dziećmi od 2 do 4 lat. Prowadzenie: Katarzyna Gołuńska. Obowiązują zapisy: 607 848 536, 
lub email: labsen@csw.torun.pl. Bilety: 5 zł do nabycia w CSW przed rozpoczęciem zajęć.
12.06. (środa), godz 18.00 Geek Girls Carot. Pierwsze w Toruniu otwarte spotkanie społeczności 
kobiet, które kochają nowe technologie, w której uczestniczymy i działamy z pasją. Są wśród nas 
programistki, graficzki, project managerki, startuperki, właścicielki firm, specjalistki od: użytecz-
ności, mediów społecznościowych, komunikacji w Internecie, SEO i SEM oraz studentki kierunków 
związanych z IT. Przychodzą również dziennikarki i dziennikarze, szukający inspiracji do swoich ar-
tykułów. Misją społeczności jest promowanie kobiet w IT, edukowanie, budowanie społeczności, 
a także motywowanie kobiet do pzakładania firm w branżach związanych z nowymi technologiami.
14.06. (piątek), godz 19.00 Teatr Studencki Perpetuum Mobile: Arystofanes - Sejm kobiet 
Spotkanie/prezentacja/spektakl. Starożytna Grecja. Kryzys demokracji. Gdy mężczyznom nie idzie 
rządzenie, może dać szansę kobietom? Na taki pomysł mogą wpaść jednak tylko same kobiety. 
W ubraniach swoich mężów i z przypiętymi brodami idą więc na zgromadzenie, gdzie przegłosowują 
uchwałę o przekazaniu władzy płci pięknej.Perpetuum Mobile to amatorski teatr antyczny istniejący 
od 2002 roku w Toruniu. Tworzą go głównie osoby związane z Katedrą Filologii Klasycznej UMK oraz 
studenci innych kierunków. Wstęp wolny 

„Jak budować trwałe partnerstwo w międzynarodowych projektach kulturalnych”, 5.06. (środa)
Z cyklu Akademia Doskonałego Projektu Instytutu Adama Mickiewicza. Szkolenie jest skierowane 
do przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją 
międzynarodowych projektów w dziedzinie kultury, a nie mających jeszcze dużego doświadczenia 
w pozyskiwaniu partnerów i włączaniu się do takich przedsięwzięć. Wiedza i umiejętności zdobyte 



Jacek Doroszenko - Artifact hunt, 14.06.-14.07.
Jacek Doroszenko, często współtworzący wspólnie z Ewą Doroszenko artystyczny duet, tym 
razem osobno w innej kameralnej przestrzeni Wozowni zaprezentuje swój projekt. „W 2011 r. 
na terenie otaczającym nieczynną czarnobylską elektrownię atomową miała miejsce seria nie-
wyjaśnionych zdarzeń. Wśród nielicznych mieszkańców regionu krążą pogłoski, że od jakiegoś 
czasu przeprowadzano tam ściśle tajne eksperymenty, które wymknęły się spod kontroli. Woj-
sko zabezpieczyło teren w promieniu dziesiątków kilometrów, tworząc zamkniętą i doskonale 
strzeżoną Strefę. Podobnie jak po pierwszej katastrofie w 1986 roku, wydarzenie zostało zatu-
szowane przez władze. Kilka miesięcy później na terenie Strefy zanotowano występowanie nie-
wyjaśnionych anomalii oraz towarzyszących im artefaktów – tajemniczych obiektów, powstałych 
na skutek mutacji form organicznych. Podobno posiadają one wyjątkowe właściwości.” (Jacek 
Doroszenko)
Jacek Doroszenko, absolwent Architektury Wnętrz na Politechnice Białostockiej (dyplom 2002) 
i malarstwa w ASP w Krakowie (dyplom 2007). Zajmuje się sztuką nowych mediów, projektowa-
niem graficznym, malarstwem, muzyką i zjawiskami dźwiękowymi. Ma na swoim koncie szereg 
wydawnictw płytowych, z których ostatnie to Nocturnes Online, 2012. 

Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie:  
Michał Smandek - Heavy Metal, 14.06.-14.07.
Problem relacji pomiędzy destrukcją i kreacją. W swoich pracach inicjuje przeobrażenia materii, 
traktując proces jako główne tworzywo sztuki. Sytuację odbiorczą powiązaną z tego typu dzia-
łaniami artysta opisuje w następujący sposób: „Jesteśmy obserwatorami przez moment, a fak-
tyczne zmiany następują w dużo dłuższym wymiarze czasowym. Tak oto jesteśmy zobowiązani 
do wyobrażenia sobie przyczyn i skutków, a chwila obecna jest jedynie podpowiedzią. Jesteśmy 
odbiorcami fragmentu, bo to, co istotne dzieje się powoli, długotrwale, nieustannie i jest możli-
we do zaobserwowania w rzeczywistości jedynie dla skrupulatnego badacza”. Michał Smandek 
uzyskał dyplom w pracowni rzeźby na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. 

Ludomir Franczak - Odzyskane, 14.06.-11.08.
„Odzyskane to próba przełożenia na język sztuki sposobu obrazowania typowego dla tematycz-
nej kolekcji lub prywatnego atlasu. Instalacja w przestrzeni Galerii Sztuki Wozownia składać się 
będzie z kilku części-rozdziałów, w których zarówno fotografie, rysunki, colage’s, jak i dźwięki 
oraz wypowiadane fragmenty tekstów z przeszłości przywołują wspomnienia lub inicjują nowe 
fantazmatyczne narracje. Ludomir Franczak jest kolekcjonerem przedmiotów, obrazów i historii. 
Zazwyczaj są to odzyskane lub znalezione fragmenty historii. Te szczątki obrazów i narracji za-
siedlają kolejne projekty, by z czasem rozpocząć własne życie poprzez publikacje artystyczne 
oraz dalsze przetworzenia zawodnej pamięci i zaburzone przekazy. Odzyskane to połączone 
ze sobą, często przypadkowe obrazy, które w tej osobliwej „kolekcji” nagle nabierają nowych 
znaczeń a ich ułożenie w warstwy i „hybrydyczne bloki” w dziwny sposób układają się w całość. 
Niczym teoria spiskowa - poszczególne wątki splatają się ze sobą, inne samoczynnie obumiera-
ją, a te, które zostały przez artystę odnalezione jedynie we fragmentach nieoczekiwanie znajdują 
zakończenie w innym miejscu, lub prowadzą do kolejnego ślepego zaułka.” (Ludomir Franczak 
& Małgorzata Jankowska)
Ludomir Franczak, artysta plastyk, performer poruszający się w obszarze multimediów, malar-
stwa, grafiki, instalacji, designu, teatru. Absolwent WSP UMK w Toruniu (dyplom z Konserwa-
cji i Restauracji Dzieł Sztuki/ 2002; studia w Zakładzie Grafiki WSP, 2002/03). Swoje projek-
ty prezentuje w galeriach, muzeach, przestrzeni publicznej i teatralnej w Polsce i za granicą. 
Współpracuje z muzykami (Marcin Dymiter, Robert Curgenven, Pogodno), artystami wizualnymi 
(Magdalena Franczak, Karin Danielsson, Leo Palmestal). Jest stypendystą Fundacji Wyszehradz-
kiej (VARP), zdobywcą nagrody za najlepszy film eksperymentalny na festiwalu Euroshorts 2007 
i laureatem festiwalu Spotkania 2011 Fundacji Łódzkich Spotkań Teatralnych. Zajmuje się pro-
blemem pamięci i tożsamości.

Galeria czynna:
wtorek, godz. 12.00–20.00 - wstęp wolny
środa-piątek, godz. 11.00–18.00
sobota, godz. 12.00-18.00
niedziela, godz. 12.00–18.00 – wstęp wolny

EDUKACJA:
Lalki Szmacianki  - warsztaty dla dzieci, 21.06. (piątek), godz. 14.00
Warsztaty krawieckie, które wprowadzają dzieci w magiczny świat tkaniny, kolorów oraz niekoń-
czących się możliwości kreowania nowych rzeczy z materiałów z odzysku. Zajęcia z szycia zaba-
wek są interesującą propozycją zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt. Warsztaty powiązane 
będą z wystawą Katarzyny Hołdy „Lalki”. Początkiem zajęć będzie krótka wycieczka po galerii, 
podczas której dziecko dowie się co będzie tematem spotkania i będzie miało okazję zobaczyć 
prace artystki. Ukończone prace dzieci zabierają ze sobą do domu. Zapewniamy niezbędne ma-
teriały do zajęć. Zajęcia dla dzieci powyżej 7 lat, rodzice mile widziani. Udział bezpłatny. Zapisy: 
56 622-63-39, 791-358-555.

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

podczas spotkań z trenerami, praktykami i pracownikami Punktu Kontaktowego ds. Kultury mają 
pomóc pracownikom instytucji i organizacji ubiegających się o granty na projekty międzynarodo-
we w świadomym kształtowaniu tych elementów projektów, które są istotne dla ekspertów ocenia-
jących wnioski i wpływają na skuteczność pozyskiwania dotacji.

PRZEprojekt
13.06. (czw.), godz. 19.00 PRZEgląd sztuka w filmie: Międzynarodowy Przegląd Sztuki Video THE01
We współpracy z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu odbędzie się prezentacja utworów wideo 
artystów z całego świata. Pokazane zostaną prace z elementami performance, eksperymenty for-
malne, eseje z wątkami fabularyzowanymi oraz obrazy z minimalnym ukierunkowaniem na ruch. 
W programie prace m.in. Olivera Bentona, Claudii Campus, Simona Coatesa, Pawła Dziemiana, 
Freddiego Fei Wanga, Adama Forrestera i wielu wileu innych. Wstęp wolny
28.06. (piątek), godz 19.00, do 15.09 Zjazd Marzycieli (opis przy wystawach)

audioskopia: 4 Kazuhisa Uchihashi (JP), Michał Górczyński (PL), Origami Boe (NO)
15.06. (sobota), godz 20.00, Wstęp wolny 

Konferencja: Neuro-historia sztuki? 20-21.06. (czwartek-piątek)
UMK z CSW zapraszają na pierwsze w Polsce spotkanie naukowe „Neuro-historia sztuki”. Współ-
czesna humanistyka pełna jest pomysłów na „nowe” podejście do problemów badawczych. Po-
śród wielu twórczych rozwiązań pojawiają się również te, które silnie związane są z naukami przy-
rodniczymi. Neuro-historia sztuki to awangardowa perspektywa stworzona przez Johna Oniansa 
w 2008 roku, polegająca na włączeniu rozumienia pewnych mechanizmów neuronalnych do in-
terpretacji dzieł sztuki. W ramach imprezy odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem polskich 
badaczy specjalizujących się w neuronaukach (W. Duch, D. Folga-Januszewska, P. Podlipniak,  
T. Komendziński i A. Jelewska), który otworzy wykład twórcy pojęcia – prof. Johna Oniansa. Prze-
widziane są także warsztaty neuroestetyczne oraz konferencja naukowa, gdzie będzie możliwość 
zapoznania się z prowadzonymi w różnych ośrodkach w kraju badaniami na polu łączenia hu-
manistyki i nauk ścisłych. Konferencję poprzedzi prelekcja o neuroestetyce Elisabeth de Bievre.
Celem spotkania jest przybliżenie problemu związku sztuki z technologią i biologią oraz próba 
odpowiedzi na pytanie o to, co przesądza, że coś uznajemy za piękne. Impreza skierowana jest 
nie tylko do znawców sztuk pięknych, ale także wszystkich zainteresowanych kierunkiem w ja-
kim zmierza współczesna humanistyka. Efektem współpracy naukowców, artystów, uczestników 
imprezy będzie manifest, który będzie stanowił próbę określenia nowych, związanych z biologią 
i technologiami podejściem do sztuki.

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

Izabela Łapińska - Filmowy defekt samotności
Magdalena Moskwa - Cielesność obrazu 
Nicu Ilfoveanu - Teraźniejszość jako pomyłka
Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie: Grzegorz Łoznikow - 
Kształt, do 2.06.

Katarzyna Hołda - Lalki, 14.06.-14.07.
Katarzyna Hołda, artystka wizualna, nauczycielka sztuki, autorka tekstów o sztuce i kulturze, 
twórczyni Latających Warsztatów Rękodzieła w Lublinie, propagujących ideę twórczości własnej, 
lansujące ideał kobiety – twórczyni.  Ukończyła studia w IWA UMCS w Lublinie (dyplom z rzeźby); 
zajmuje się malarstwem, formami przestrzennymi i rzemiosłem artystycznym. Obszar zaintere-
sowań twórczych Katarzyny Hołdy obejmuje tematy związane z religią, symboliką archetypów, 
ikonografią kultury masowej w kontekście feministycznym. Inspiruje się ikoną, sztuką starożytnej 
Grecji i sztuką wczesnochrześcijańską, budując sieć wzajemnych odniesień i różnorodnych fascy-
nacji. W górnej sali Wozowni Hołda stworzy instalację, na którą złożą się specjalnie na tą wystawę 
wykonane w odpowiedniej konwencji lalki i ornaty

Ewa Doroszenko - Fałszywe wspomnienia, 14.06.-14.07.
W jednej z małych przestrzeni Wozowni artystka zaaranżuje instalację fotograficzno-malarską, 
która w zależności od specyfiki konkretnego miejsca może przyjąć różny kształt. „To projekt ba-
dający i ilustrujący pamięć człowieka poprzez pryzmat jego lęków, niepokojów i snów. Autorka 
odnosząc się do rzeczywistości, własnych fascynacji, marzeń i wspomnień konstruuje tajemniczy 
świat, który wciąga oglądającego w teatr iluzji. Prezentowane prace stanowią notacje działań de-
struktywnej siły pamięci i niezwykłej mocy wyobraźni.” (Ewa Doroszenko) 
Ewa Doroszenko jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK; dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. Jana Pręgowskiego obroniła w 2008 r., dodatkowo aneks z fotografii. W 2012 zdobyła tytuł 
doktora w zakresie sztuk plastycznych. Jest autorką cykli fotograficznych i projektów artystycz-
nych, m.in. współautorką (wraz z Jackiem Doroszenko i Rafałem Kołackim) audiowizualnego pro-
jektu Tonopolis w toruńskim CSW. 

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

„Z paletą nad planetą” – warsztaty plastyczne z okazji Dnia Dziecka
1.06. (sobota), godz. 11.00-14.00
Galeria otworzy drzwi swoich pracowni dla wszystkich gotowych na plastyczno-kosmiczne 
przygody dzieci. Ponadto na amatorów malowania farbami w plenerze, przed siedzibą galerii 
będzie czekał specjalnie przygotowany ekran, który będzie mógł z się zmienić w tajemniczą 
kosmiczną przestrzeń pełną nieznanych planet i niezwykłych pojazdów. Warsztaty nawią-
zują do obchodów Roku Mikołaja Kopernika. „Ufogliniaki”,” Planeciaki”, ”Kosmolatacze”  
to tylko niektóre propozycje realizacji plastycznych dla naszych milusińskich.

Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Piotr 
Potworowskiego w Poznaniu, do 12.06.
Kolejna z cyklu wystaw prezentujących działalność ponadgimnazjalnych szkół plastycznych 
w naszym kraju. Liceum Plastyczne w Poznaniu to szkoła z prawie 70-letnią tradycją. Ukoń-
czyło ją wielu wybitnych polskich artystów i projektantów. Od wielu lat szkoła zajmuje wyso-
kie miejsce w rankingu tego typu szkół artystycznych.

Święto Galerii, 17.06.-31.07.
Ekspozycja jest podsumowaniem działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dydak-
tycznych w roku edukacyjnym 2012/2013. Zaprezentowane na wystawie prace są przykła-
dami różnorodnych postaw twórczych, rozwiązań plastycznych, tematów, technik, zarówno 
tradycyjnych jak malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, jak i tych najnowszych związanych 
z grafiką komputerową i animacja filmową.

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 kie-
runkiem prof. Sławomira Janiaka, dr Joanny Frydrychowicz i dra Nikodema Pręgowskiego.

Święto Galerii, 10.06.-29.07.
Wystawa najciekawszych prac powstałych w mijającym roku szkolnym na zajęciach plastycz-
nych i multimedialnych w działających w galerii pracowniach.

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

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

Paweł Łubowski – Zniknięta z cyklu Recycling - obiekty, do 18.06.
Wystawa malarstwa artystów polskich z Grodna, 21.06. (piątek)
Wystawa połączona z aukcją na rzecz Związku Polaków na Białorusi

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

Galeria 011:
Malarstwo Moniki Mausolf - Rury, do 7.06.
Monika Mausolf (1986) absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W swojej twórczości 
skupia się przede wszystkim na strukturze i materii. Uprawia malarstwo, rysunek, tworzy 
obiekty. 

Galeria Dworzec Zachodni:
Wystawa rysunków satyrycznych Jakuba i Jana Wiejackich, do 11.06. 
Wystawa prezentuje z satyrycznej perspektywy nasz współczesny świat. To wszystko co nas otacza: 
rzeczy zwykłe, czasem wesołe, a czasem dziwne lub niepokojące. Widziane oczyma rysowników 
dwóch pokoleń: ojca i syna. Wielce uzdolnieni, z intrygującymi pomysłami, interesujący artystycznie. 

Fotografia Eweliny Kamińskiej„Emilia”
12.06. (środa), godz.19.00, do 30.06.
Na wystawę składają się fotografie oraz filmy, które są wynikiem niezwykle osobistej historii. To swo-
iste osobiste archiwum, bolesne i zdaje się niezwykle potrzebne dla Emilii – Babci, której już nie ma 
i Eweliny – wnuczki, która napisała opowieść o starości, chorobie i śmierci, o papierosach, niebieskiej 
garsonce i o wietrze, którego podmuch unosi zakurzoną firankę. 

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

Dorota Świdzińska - ON, 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. .

Toruń w akwareli Adama Papke, 14.06. (piątek), godz. 18.00
Adam Papke Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1987-1993 
studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 1993 r. uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. 
Mieczysława Wiśniewskiego. Członek Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Zajmuje się malar-
stwem sztalugowym i iluzjonistycznym, fotografią reklamową, projektowaniem graficznym oraz wy-
strojem wnętrz. Specjalizuje się w technice akwareli. Interesuje go szeroko pojęty pejzaż, a zwłaszcza 
widoki miejskie. Maluje głównie architekturę Bydgoszczy i Torunia, motywy z miejsc, w których najczę-
ściej przebywa, które są mu bliskie i znane. 

Na wystawy wstęp wolny.

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

Istota Niezwykłości, do 10.06.
Olga Rybacka, Patrycja Falk, Gosia Olkowska, Alicja Banach, Ola Skinder, Dorota Czarnecka, Patrycja 
Korytowska
Grafiki powstałe pod kierunkiem Hanny Józefowskiej-Nawrot
Wystawa będąca podsumowaniem trzydziestogodzinnych zajęć, jakie przeprowadziłam z grupą stu-
dentek pierwszego roku – z zakresu monotypii.  Prace te oscylując pomiędzy abstrakcją a biologiczno-
ścią formy stanowią wyjątkowy zbiór odmiennych wrażliwości. Łącznikiem zostały trzy semestralne te-
maty, których osobisty zapis stał się budulcem każdej z przedstawionych prac: „Obraz metaforyczny”, 
„Dziura w niebie”, „Multiplikacja codzienności” to słowa – klucze, które każdorazowo kształtowały 
tematykę i formę przedstawienia prezentowanych prac graficznych. Cykle Olgi Rybackiej charaktery-
zuje wyrafinowane podejście do koloru i zmiennej faktury, którą buduje prace graficzne. Patrycja Falk 
stworzyła wyjątkowy zapis eksperymentując z łączeniem realistycznej grafiki i abstrakcyjnych form. 
Pełne poezji prace Alicji Banach autorka drukowała również na bawełnianych podłożach tworząc tym 
samym kolejne interpretacyjne konteksty. Patrycja Korytowska ukrywając w abstrakcyjnej formie świat 
widzialny powołała prace, w których wpatrzony widz odnajdzie świat fauny, flory jak i portretowe inter-
pretacje. Mocna kolorystyka i bazowanie na ostrych kontrastach to prace Gosi Olkowskiej, natomiast 
Ola Skinder stworzyła ciekawe grafiki, których uporządkowana forma zawiera w sobie poszukiwania 
kolorystyczne i fakturalne. Na koniec Dorota Czarnecka i jej pełne emocji monotypie, które stały się 
zapisem poszukiwań i gry ze zmienną formą przedstawienia graficznego. Hanna Józefowska - Nawrot

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



3.06 (poniedziałek), godz. 10.00, 12.00
4-6.06 (wtorek-czwartek), godz. 10.00
7.06 (piątek), godz. 9.30
10.06 (poniedziałek), godz. 10.00, 12.00
Spektakl został zrealizowany w bardzo lubianej przez dzieci konwencji teatralnej: ukazywanie 
w jak najbardziej realnym kształcie, tego, co się wydaje być nierealne. Ożywają bohaterowie, 
ożywa las, jezioro i zaczarowany ogród, w którym Calineczka przeżywa wiele niesamowitych,  
raz zabawnych, innym razem dramatycznych zdarzeń. Bilety: 13 zł

M. Prześluga „Najmniejszy bal świata”
4.06 (wtorek), godz. 12.00
5-7.06 (środa-piątek), godz. 9.30, 12.30
9.06 (niedziela), godz. 12.00. Bilety: 17zł
Jak sobie poradzić z dziecięcym buntem? Jak uczyć dzieci trudnej sztuki przepraszania  
i dziękowania? W jaki sposób wytłumaczyć dziecku, jak ważny jest szacunek wobec drugiego 
człowieka? Główna bohaterka przedstawienia, Migawka, odbywa podróż inicjacyjną, podczas 
której uczy się trudnej sztuki panowania nad swoimi emocjami, przede wszystkim zaś szanowa-
nia drugiego człowieka, okazywania mu uczuć i empatii. Bilety: 15 zł, w niedzielę 17 zł

„Kopciuszek”
11-14.06 (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
16.06 (niedziela), godz. 12.00
Powszechnie znana opowieść w zaskakującej formie lalek muppetowych. 
Bilety: 15 zł, w niedzielę 17 zł

wg. H. Ch. Andersena „Słowik”
17-18.06 (poniedziałek-wtorek), godz. 9.30, 12.00
19.06 (środa), godz. 9.30, 11.30
20-21.06 (czwartek-piątek), godz. 10.00, 12.00
Przez tę piękną chińską baśń prowadzi widzów Niugin - dziewczyna ptak, która narodziła się przy 
śpiewie słowika. Gdy cesarz zarządza sprowadzenie tego ptaka na swój dwór, Niugin zostaje tłu-
maczką jego śpiewu. Śpiew słowika wzrusza do głębi serce władcy, trudno mu jednak zrozumieć,  
że ptak ten jest wolny, sam decyduje dla kogo i jak długo śpiewa. Bilety: 13 zł

M. Prześluga „Dziób w dziób” 
23.06 (niedziela), godz. 16.30 - premiera 
25-26.06 (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 15 zł, w niedzielę 17 zł

Studio Tańca „Best Crew”
28.06 (piątek), występ godz. 18.00

„Czerwony Kapturek”
30.06 (niedziela), godz. 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? Jaki mają stosu-
nek do zdarzeń toczących się w opowieści. Bilety: 15 zł

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Rejs w klimacie Rejsu – premiera, 9.06. (niedziela), godz. 17.00
Spektakl kabaretowy dla dorosłych. Odpłyńcie z nami w niezapomniany klimat „Rejsu”.  
Pośmiejcie się, zaśpiewajcie „w tak pięknych okolicznościach przyrody”, zanurzcie się w absur-
dzie, który i dziś nas nie omija. Z nami poluzujcie cumy. W programie kultowe dialogi i piosenki 
zaczerpnięte z filmu „Rejs” w reż. Marka Piwowskiego.

Lecz się w szpitalu, 23.06 (niedziela), godz. 19.00
Kabaret jak najbardziej medyczny. Historia pewnego pacjenta z przypadku, wplątanego w mi-
łosne intrygi i szpitalne romanse. Leczony pod czujnym okiem Siostry Nieruszonej i Lekarza 
z Pierwszego Kontaktu, nękany przez Wielce Natrętną Pacjentkę, dowie się, że nic mu nie jest, 
ale zawsze może być gorzej.

Miejsce. Hotel Bulwar
Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 501-603-142, www.teatrafisz.pl
Bilety do nabycia. sprzedaż internetowa. www.eventim.pl,www.groupon.pl; sprzedaż bezpo-
średnia. 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
„Koncert życzeń” - krótka historia polskiej muzyki rozrywkowej
5.06 (środa), godz. 19.00
7–8.06 (piątek-sobota), godz. 19.00
Przegląd najciekawszych, najbardziej znanych piosenek, które stały się przebojami polskich lat 
60., 70., 80. i 90. – z repertuarów m.in. Czesława Niemena, Kabaretu Starszych Panów, Czerwonych  
Gitar, Perfektu, Maanamu, Wilków, Kultu, Obywatela G.C., Bajmu  Będzie więc lirycznie, humory-
stycznie i rockowo. Aktorom towarzyszą wspaniali toruńscy muzycy pod kierownictwem Igora  
Nowickiego. Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 22 zł

A. Lindgren „Pippi Pończoszanka” (premiera)
15-16.06. (sobota, niedziela), godz. 16.00
18–20.06 (wtorek-czwartek), godz. 11.00
Wspaniałe, kolorowe i magiczne widowisko adresowane do młodszej publiczności. Ruda i piegowata 
bohaterka mieszka z koniem i małpką, Panem Nilssonem. Mama jest w niebie, a tata – piratem. Pippi 
jednak nie jest samotna. Ma dwoje wspaniałych przyjaciół, Tommy’ego i Annikę, z którymi przeżywa 
wiele przedziwnych i zabawnych przygód. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł

„Marabut. Piosenki Stanisława Staszewskiego”
21.06. (piątek), godz. 19.00
23.06. (niedziela), godz. 19.00
Tytuł recitalu nawiązuje do ulubionego klubu Stanisława Staszewskiego, w którym tworzył i wyko-
nywał swoje utwory na początku lat 60. Stanisław Staszewski – polski poeta i bard, z wykształcenia 
architekt. Był głosem swojego pokolenia. W sposób żartobliwy i ironiczny opisywał czasy, w których 
żył. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

B. Pinter „Królowa ciast”
28-30.06 (piątek-niedziela), godz. 19.00
Historia rodziny dotkniętej przemocą. Spektakl balansuje na granicy rzeczywistości i wytworów 
wyobraźni, prawdy i zmyślenia, marzenia i lęku. Ta groteskowa i surrealistyczna sztuka pokazuje 
jak społeczny mechanizm przemocy przekłada się na mechanizm przemocy w rodzinie. Spektakl 
przeznaczony dla widzów od 15 lat. Bilety: 25 zł, ulgowy 18 zł, szkolny 16 zł. 

SCENA NA ZAPLECZU
G. Zapolska „Ich czworo. Tragedia ludzi głupich”
18-20.06 (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Akcja dramatu (z elementami komediowymi) obejmuje tydzień od Wigilii do Sylwestra. „To przecież 
miał być dzień Świąteczny!” – krzyczy przez nakryty stół Żona do zdradzanego Męża, który już jej nie 
kocha, bo ona nie daje mu na to szansy. Jest mocno zniecierpliwiona, ponieważ jej kochanek, Fedyc-
ki nie przyszedł „na czwartego”, aby podzielić się opłatkiem. Świadkiem i ofiarą rozpadu rodzinnego 
układu  jest Dziecko.  Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł.

Body Art
28-30.06 (piątek-niedziela), godz. 19.30
Lea i Fred są parą. Fred jest pisarzem, ale do tej pory nie odniósł jeszcze sukcesu. Lea jest aktorką, 
która wciąż nie może znaleźć odpowiedniej dla siebie roli. Jej siostra Naomi jest kobietą biznesu, 
prowadzi galerię sztuki współczesnej. Jako uznany artysta wraca ze Stanów ich przyjaciel, Tiger. Po-
stanawia stworzyć „dzieło”, które stanie się najgłośniejszym wydarzeniem zbliżających się targów 
sztuki. „Dzieło” to stopniowo odsłania prawdziwą twarz Naomi, psuje relację między Leą i Fredem 
i zmienia ich życie w koszmar. Dla widzów od 16 lat. Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł. 

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

Wg. H. Ch. Andersena “Historia Calineczki”
1.06 (sobota), godz. 12.00 

TEATRY
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BIBLIOTEKI
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
ul. Dąbrowskiego 4

Antoni Grabowski – wybitny tłumacz-esperantysta wśród wybitnych 
ludzi Torunia, 8.06. (sobota), godz. 12.00 
„Polska literatura w tłumaczeniu na język esperanto” - wystawa książek ze zbiorów toruńskich 
bibliotek i księgozbiorów prywatnych - do 23.06.
„Antoni Grabowski – wybitny tłumacz-esperantysta wśród wybitnych ludzi Torunia”- prelekcja 
Teresy Nemere
Prezentacja zdjęć i filmu ze spektaklu „Pan Tadeusz” w języku esperanto (tłum. A. Grabow-
skiego, reż. Lucyna Sowińska) w wykonaniu Sceny Młodych Studio P z MDK w Toruniu oraz 
recytacja wierszy w języku esperanto tłumaczonych przez Juliana Tuwima.
Opowieść o doświadczeniach współczesnego tłumacza na język esperanto – Lidia Ligęza 
z Krakowa. Wstęp wolny. 

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

Spotkanie autorskie z prof. Karolem Sauerlandem 
3.06. (poniedziałek), godz. 17.00
Spotkanie połączone z promocją książki „30 srebrników. Donos w dziejach nowych i daw-
nych”. To obszerne studium zjawiska donosu, analiza porównawcza instytucji wspierających 
donosicielstwo w dwóch systemach totalitarnych: w Trzeciej Rzeszy oraz w Związku Radziec-
kim i w krajach radzieckiej strefy wpływów. Publikacja omawia motywy, formy, kulturowe 
i społeczne przesłanki donosicielstwa, a także definiuje pojęcie szpiega i kolaboranta. Autor 
rozważa związki pomiędzy instytucją donosu a mediami i kulturą masową, a także politykę 
sterowania donosami, wskazując na stosunkowo krótką historię poszanowania sfery prywat-
ności, którą donos zawsze narusza. 
Prof. Karol Sauerland – polski germanista, literaturoznawca i filozof pochodzenia niemieckie-
go. Były kierownik Katedry Germanistyki UMK oraz  Zakładu Literatury Instytutu Germanistyki 
UW. Były wykładowca m.in. na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, w Instytucie Fritza Bauera 
na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. 
Od 2008 r. profesor gościnny na uniwersytecie w Kassel, a od 2009 r. - profesor Uniwersytetu 
Jana Ewangelisty Purkyňe w Uściu nad Łabą. Laureat Nagrody Humboldta. W latach 80. szy-
kanowany przez państwo za działalność opozycyjną. Spotkanie poprowadzi prof. Wojciech 
Polak – kierownik katedry Konfliktów Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Miedzy-
narodowych UMK. Wstęp wolny

Kopernik. Komiks i okolice, 4.06. (wtorek), godz. 16.00, do 30.06.
Na planszach przygotowanych przez kuratora Wojciecha Łowickiego znajdziecie kilkadziesiąt 
rysunków i komiksów pokazujących Wielkiego Astronoma. Kwerenda z ostatnich czterdziestu 
lat objęła dokonania polskiego komiksu i rysunkowej satyry, a jej owoc okazał się zadziwia-
jąco skromny. Jednak nazwiska twórców mówią same za siebie: Eryk Lipiński, Mieczysław 
Kościelniak, Bohdan Butenko czy też nestor Henryk J. Chmielewski – słynny Papcio Chmiel. 
Bywa, że rysunki te odbijają czasy, w których powstawały – bezsensowne ideologiczne spory, 
czy Mikołaj Kopernik był Niemcem czy też Polakiem, wykorzystanie jego postaci do wykazania 
jak to Kościół walczył z postępem nauki. Zazwyczaj jednak rysownicy zapominali, że oprócz 
astrologii Kopernik zajmował się i medycyną, i prawem, i ekonomią – może te dziedziny w nie-
wielkim stopniu nadają się do przełożenia na obrazkowe medium? Wstęp wolny
Konkurs komiksowy
Fundacja CBO ogłosiła konkurs na komiks związany z 540. rocznicą urodzin Mikołaja Koperni-
ka. Konkurs trwa do 30 czerwca 2013 r.  Regulamin na stronie: 
http://www.komiks.gildia.pl/konkursy/2013/komiks-orbitalny

Ocenzurowano. List ze Strzebielinka, 4.06. (wtorek), godz. 18.00
do 30.06.
Wraz z rozpoczęciem stanu wojennego w Strzebielinku,  gdzie wcześniej działał oddział wej-
herowskiego zakładu karnego, utworzono jeden z 40 obozów dla internowanych działaczy 
opozycji. Przez rok funkcjonowania odosobnieniu poddano tam 491 internowanych. Wystawa 
zawiera 30 tablic z unikatowymi czarno-białymi fotografiami, którym towarzyszą fragmenty 
obozowych wspomnień Zygmunta Błażka. Autorami eksponowanych fotografii są m.in. inter-

nowani działacze toruńskiej Solidarności. Zygmunt Błażek  - autor zamieszczonych pod  fotogra-
fiami wspomnień, gdański opozycjonista, został uwięziony za kolportaż prasy niezależnej i związ-
kowej oraz plakatowanie i malowanie haseł opozycyjnych na murach. Jego relacje z internowania 
przybrały formę kroniki. Zygmunt Błażek był również współinicjatorem prezentowanej na wystawie 
poczty obozowej, pomysłodawcą i wykonawcą wielu stempli oraz znaczków. Wstęp wolny

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

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Maja Rosińska - Czarne zabarwienie bieli, 10.06.-5.07.
Na wystawie można zobaczyć 15 monochromatycznych prac studentki IV roku Mediów Rysunko-
wych UMK. Prace wykonane są w różnych technikach rysunkowo-malarskich. Rysunki i obrazy 
przedstawiają szybką notację postaci ludzkich, otoczenia oraz abstrakcję składającą się z 9 ele-
mentów, która była inspiracją i impulsem do stworzenia tej wystawy. Maja Rosińska należy do 
grupy artystycznej A.kóku, powstałej z działalności naukowego koła studentów rysunku. Interesuje 
się rysunkiem, performance, a także sztuką mediów. 

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Grupa Plastyczna Batik, 6.06. (czwartek), godz. 12.00, do 30.08.
Grupa działa w ramach Stowarzyszenia „Społeczne Ognisko Artystyczne” na Wrzosach. Prowadzi 
je Sabina Łeszczyńska. W bibliotece swoje prace pokażą: Anna Jung, Anna Strecker, Antoni Kujaw-
ski, Halina Ciejek, Iwona Mazurowska-Kłosowska, Iwona Walter, Jolanta Wojdziak, Łucja Tyburska.

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
Kiermasz taniej książki, 3-7.06.
Wyprzedaż ponad 1000 tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na czytelników będą 
czekać powieści obyczajowe, kryminały, fantastyka, poradniki, podręczniki, książki dla dzieci 
i młodzieży. Ceny: 1, 2 i 5 zł. Ostatniego dnia wielka wyprzedaż.

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
Jestem taki jak Ty, do 7.06 
Wystawa zdjęć wykonanych przez rodziców i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Prace 
można oglądać w Filii nr 14 Książnicy Kopernikańskiej. Każdy z nas jest inny, oryginalny i niepo-
wtarzalny, ale jednocześnie każdy z nas jest taki sam. Każdy ma podobne potrzeby – wszyscy 
chcemy być akceptowani, kochani, szczęśliwi. Wystawa przedstawia codzienność osób niepełno-
sprawnych ich problemy, troski, ograniczenia, jak również chwile radości, szczęścia i zachwytu nad 
życiem. Zobacz Świat widziany Ich oczyma.

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

Dyskusyjny Klub Książki: dyskusja nad książką Lesley Lokko „Gorzka 
czekolada”, 3.06. (poniedziałek), godz. 10.00 
Spotkanie  poprowadzi Kamila Lisiecka.

 „Zabawa przysłowiem”, 17.06. (poniedziałek), godz. 10.00 
Prowadzenie: Henryk Hajncel

Galeria: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie 
tworzenia, do 23.08.
Wystawa obrazów i rzeźb pozostawionych przez twórców w zbiorach Ośrodka



Euroshorts, 6-7.06. (czwartek-piątek)
21.edycja festiwalu  niezależnych, debiutanckich i artystycznych filmów krótkometrażowych organi-
zowanego przez Fundację Młodego Kina. Szczególne miejsce w programie festiwalu zajmuje specjalny 
blok amerykańskich filmów reklamowych ze zbiorów MoMA. Wstęp 5zł.
Eksmisja, reż. Filip Antoni Malinowski, Polska, Austria, Szwajcaria 2012, 12.06. (środa)
Pokaz współorganizowany z Krytyką Polityczną. Film o niebywałej polskiej parze seniorów która po 
przeżyciu 66 lat w jednym mieszkaniu musi się wyprowadzić. To film o sprawiedliwości i równości, 
o kryzysie moralności w przeszłym i teraźniejszym społeczeństwie. Wstęp wolny
Kobiety w elitach społecznych, 28.06. (piątek), godz. 17.00
Zapraszają Instytut Filozofii UMK oraz Kino Centrum. Po projekcji panel dyskusyjny, w którym wezmą 
udział prorektor UMK ds. naukowych i informatyzacji Wodzisław Duch, Anna Wróblewska (Nieformalna 
Grupa Inicjatywna), Anna Czerwińska (Feminoteka), Aleksandra Derra (IF UMK). Wstęp wolny

Kinodanie:
11.06. (wtorek), godz. 20.30 7 dni w Hawanie, reż. Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Elia 
Suleiman, Juan Carlos Tabio, Pablo Trapero, Gaspar Noe, Francja/ Hiszpania 2012
Film producentów nagrodzonego Oscarem dzieła Stevena Soderbergha „Traffic”, rozgrywający się w cią-
gu tygodnia w stolicy Kuby. Pełen energii, nowoczesny i eklektyczny portret miasta, widzianego oczami 
mieszkańców i zachwyconych przyjezdnych, których losy przewijają się w kilku barwnych epizodach.
18.06. (wtorek), godz. 20.30 Sugar Man, reż. Malik Bendjelloul, Szwecja/ Wielka Brytania 2012
Uniwersalna i zaskakująca opowieść o potędze przypadku i roli szczęścia w ludzkim życiu. Prawdziwa 
historia życia Sixto Rodrigueza, piosenkarza, któremu wróżono karierę większą niż Bobowi Dylanowi, 
a o którym... nikt nie słyszał.
25.06. (wtorek), godz. 20.30 Nieobliczalni reż. David Charhon, Francja 2012
Dwaj skrajnie różni paryscy policjanci, dla których nie ma ludzi nietykalnych. Będą musieli oni rozwikłać 
kryminalną zagadkę, a przy okazji zadrzeć z wysoko postawionymi ludźmi władzy.

W starym kinie:
14.06. (piątek), godz. 18.00 Ostatnie tango w Paryżu, reż. Bernardo Bertolucci, Włochy/ Francja 1972
Paul liczy sobie 45 lat, starzeje się, łysieje i siwieją mu włosy, zaczyna tyć. Jego żona popełniła samo-
bójstwo. Będąc w szoku i załamaniu po odejściu żony, Paul spotyka się z 20-letnią Jeanne, która ma 
wyjść wkrótce za mąż. Razem spędzają trzy dni uprawiając brutalny, perwersyjny seks. Według planu 
Paula ma być on pozbawiony zobowiązań. Jednak Paul przywiązuje się do młodej Jeanne. Bilety 5zł

Kino dla seniora:
18.06. (wtorek), godz. 13.00 Wielkie nadzieje reż. Mike Newell, Wielka Brytania/ USA 2013
Oparty na prozie Karola Dickensa film o osieroconym chłopcu Pipie (Jeremy Irvine), wychowywanym 
w biedzie przez siostrę i jej męża. Pewnego razu otrzymuje pieniądze od anonimowego darczyńcy, które 
pozwalają mu rozpocząć edukację i wyrwać się z biedy. Bilety 8 zł

Premiery:
Zaślepiona, reż. Katarzyna Klimkiewicz, Wielka Brytania 2013, od 31.05.
Frankie (Helen McCrory) ma czterdzieści kilka lat i poukładane życie. Jako inżynierka zajmuje się kon-
struowaniem bezzałogowych myśliwców. Pewnego dnia poznaje Kahila (Najib Oudghiri), młodego al-
giersko-francuskiego studenta, a między dwójką zupełnie różnych ludzi pojawia się erotyczna fascyna-
cja. Okazuje się jednak, że jej kochanek podejrzany jest o kontakty z terrorystami.
Wielkie nadzieje reż. Mike Newell, Wielka Brytania/ USA 2013, premiera: 7.06. 
(opis w Cinema City)
Tylko Bóg wybacza reż. Nicolas Winding Refn, Dania, Francja 2013, premiera: 14.06.
Współczesny Bangkok. Głównym bohaterem jest Julien (Ryan Gosling), prowadzący klub, gdzie odby-
wają się walki tajskiego boksu. Klub to jednak tylko przykrywka dla handlu narkotykami. Życie Juliena, 
cieszącego się szacunkiem w półświatku, radykalnie się zmienia, gdy matka zwraca się do niego z proś-
bą, by za wszelką cenę odnalazł zabójców swojego brata i go pomścił.

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

7 dni w Hawanie, reż. Laurent Cantent, Benicio Del Toro i inni, 1-6.06. (sobota-czwartek), godz. 18.00
(opis – Kino Centrum)
Polowanie, reż. Thomas Vinterberg, 1-6.06. (sobota-czwartek), godz. 20.15
Niewinne kłamstwo małoletniej podopiecznej zmienia w piekło życie nauczyciela z prowincji. Mężczy-
zna staje się celem nagonki lokalnej społeczności, która z góry uznaje go winnym i postanawia na wła-
sną rękę wymierzyć sprawiedliwość.
Cristiada, reż. Dean Wright, 7-13.06. (piątek-czwartek), godz. 18.00
14-19.06. (piątek-środa), godz. 20.15, 20.06. (czwartek), godz. 16.00
Filmowa opowieść o skrywanych przez lata prawdziwych wydarzeniach Powstania Cristeros, które w la-
tach 1926-1929 wstrząsnęło Meksykiem. Kraj został rozdarty został wtedy przez wewnętrzny konflikt 
toczący się między chrystusowcami, a siłami związanymi z restrykcyjnym reżimem państwa. 
Imagine, reż. Andrzej Jakimowski, 7-13.06. (piątek-czwartek), godz. 20.15
Długo oczekiwany, trzeci film Andrzeja Jakimowskiego - jednego z najbardziej cenionych na świecie 
polskich reżyserów, laureata trzech Polskich Nagród Filmowych Orzeł za „Zmruż oczy” i Złotych Lwów 
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Kac Vegas 3, premiera: 7.06.
komedia USA 2013
reżyseria: Todd Phillips, występują: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis
Trzeci i ostatni film z bijącej wszelkie rekordy serii komedii. Tym razem nie ma ślubu ani 
wieczoru kawalerskiego. Ale kiedy wataha wyrusza w podróż, wszystko może się zdarzyć.

Wielkie Nadzieje, premiera: 7.06.
dramat USA, Wielka Brytania 2013
reżyseria: Mike Newell, występują: Jeremy Irvine, Holliday Grainger, Helena Bonham Carter
Oparty na prozie Karola Dickensa film o osieroconym chłopcu Pipie, wychowywanym w bie-
dzie przez siostrę i jej męża. Pewnego razu otrzymuje pieniądze od anonimowego darczyń-
cy, które pozwalają mu rozpocząć edukację i wyrwać się z biedy.

Noc oczyszczenia, premiera: 7.06.
thriller USA 2013
reżyseria: James DeMonaco, występują: Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder
Niedaleka przyszłość. Nowy ustrój polityczny, zwany „The New Founding Fathers of Ame-
rica”, stara się kontrolować epidemię przemocy i przestępczości poprzez wprowadzenie 
ścisłego stanu wojennego.

1000 lat po ziemi, premiera: 14.06.
przygodowy, Si-Fi USA  2013
reżyseria: M. Night Shyamalan, występują: Will Smith, Jaden Smith, Isabelle Fuhrman
Po wielkim kataklizmie, jaki dotknął Ziemię, ludzkość musiała opuścić swój ojczysty świat, 
znajdując nowy dom na Nova Prime. Tysiąc lat po tej katastrofie, legendarny generał Cypher 
Raige podróżuje wraz ze swym trzynastoletnim synem Kitai w kierunku Układu Słonecznego. 
Ich statek zostaje uszkodzony w zderzeniu z rojem meteorytów i muszą przymusowo lądo-
wać na nieprzyjaznej teraz i niebezpiecznej Ziemi. 

Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta, premiera: 14.06.
animacja Hiszpania 2012
reżyseria: Enrique Gato
Tedi Stones od dziecka marzy, by zostać łowcą skarbów. Zabawny zbieg okoliczności spra-
wia, że poczciwy budowlaniec zostaje wzięty za profesora archeologii. Razem z piękną 
podróżniczką Sarą, postrzelonym Peruwiańczykiem Freddy’m, psem-łakomczuchem Jeffem 
i niemą papugą „Angry Birdem” Belzonim, wyrusza na poszukiwania Zaginionego Miasta 
Inków. Legenda głosi, że ukryto tam magicznego Złotego Bożka, który obdarza swego wła-
ściciela nieśmiertelnością.

Człowiek ze stali, premiera: 21.06.
Akcja Kanada, USA, Wielka Brytania 2013
reżyseria: Zack Snyder, występują: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon
Młody chłopiec dowiaduje się, że jest nie z tej ziemi i posiada nadprzyrodzone moce. Jako 
młody mężczyzna podróżuje, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi i jaka jest jego misja. 

Thor ratuje przyjaciół, premiera: 21.06.
Animacja Irlandia, Islandia, Niemcy 2011, reżyseria: Óskar Jónasson
Nastolatek Thor mając jako oręż magiczny młot i wsparcie niezbyt doskonałych bogów, wy-
rusza na wielką wyprawę przeciw złej królowej i jej armii gigantów, którzy zagrażają wiosce.

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

Wydarzenia:
Maska twardziela reż. Sut Jhally, 4.06. (wtorek), godz. 17.00
Zapraszają Instytut Filozofii UMK oraz Kino Centrum. Po filmie „Przemoc, media i kryzys mę-
skości” - panel dyskusyjny z udziałem prof. Andrzeja Szahaja  oraz prof. Tomasza Szlenda-
ka. Dyskusję poprowadzą dr Ewa Bińczyk i dr Aleksandra Derra. Wstęp wolny

KINA

na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2008 roku za „Sztuczki”. Do prestiżowego ośrodka w Lizbonie 
przyjeżdża instruktor niewidomych, który za pomocą kontrowersyjnych metod uczy młodych pacjentów sztuki orientacji 
w przestrzeni.
Kwartet, reż. Dustin Hoffman, 14-19.06. (piątek-środa), godz. 18.00
Przewrotna komedia o życiu i miłości. Prawdziwy popis gry aktorskiej w wykonaniu gwiazdorskiej obsady: laureatki dwóch 
Oscarów Maggie Smith, jednego z najsłynniejszych brytyjskich komików Billy’ego Connolly, nominowanej do nagrody 
Akademii Pauline Collins i dwukrotnie nominowanego do Oscara Toma Courtenaya. Na scenie spotkają się Jean – eks-
centryczna diva, jej pierwszy mąż – Reggie, lubieżny Wilfred oraz roztrzepana Cissy, przedmiot pożądania Wilfreda. Tego 
wieczoru wyjdą na jaw ich sekrety.
Przegląd Filmów o Uchodźcach “Refuge Review” 20–22.06., (program w dziale Inni organizatorzy – PAH)
W cieniu, reż.  David Ondříček, 21-22.06. (piątek-sobota), godz. 16.00, 23-27.06. (niedziela), godz. 18.00
Jest rok 1953. Praga. Stalinowski rząd szykuje największy przekręt w powojennej historii Europy. Wprowadzając reformę 
monetarną, obrabuje czeskie społeczeństwo. Aby tego dokonać, planuje dwa inne napady: na jubilera i pocztę. Winą 
obarcza praską gminę żydowską. Służalcza policja ma doprowadzić do pokazowego procesu, aby odciągnąć uwagę spo-
łeczeństwa od reformy.
We mgle, reż. Sergei Loznitsa, 23-27.06. (niedziela-czwartek), godz. 20.15
Zachodnie rubieże Związku Radzieckiego, rok 1942. Na terenie okupowanym przez Niemców, miejscowi partyzanci pro-
wadzą brutalną kampanię przeciw najeźdźcy. Nieopodal wsi, w której mieszka pracownik kolei - Suszenja, wykoleja się 
pociąg. Niewinny Suszenja wraz z grupą sabotażystów trafia do aresztu, ale uchodzi z życiem. Niemiecki oficer postanawia 
puścić go wolno, lecz w związku z szerzącymi się plotkami o jego rzekomej zdradzie, dwaj partyzanci - Burow i Wojtek, 
wychodzą z lasu, aby dokonać odwetu. Gdy dopadają ofiarę, wpadają w zasadzkę.
Przelotni kochankowie, reż. Pedro  Almodóvar, 28.06.-4.07. (piątek-czwartek), godz. 18.00
Najnowszy film mistrza kina hiszpańskiego opowiadający o pełnym problemów locie relacji Madryt - Meksyk. Na pokładzie 
samolotu spotkają się m.in. biznesmen, uciekający z kraju przed policją, dziewica, potrafiąca przewidzieć przyszłość, 
nienasycony playboy z setką romansów na koncie, czy luksusowa prostytutka, mająca haka na każdego polityka w kraju. 
Zaślepiona, reż. Katarzyna Klimkiewicz
28.06.-4.07. (piątek-czwartek), godz. 20.15
(opis – Kino Centrum) 

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

Pokaz specjalny dla najmłodszych: „Mambo, Lula i piraci”, reż. Jan Rabek, Dania 2013
2.06. (niedziela), godz.14.00
Lula od dziecka śni o karierze estradowej. Szansą na spełnienie marzeń jest kasyno, które otwiera na plaży tajemniczy 
Carlo i z miejsca proponuje jej angaż. Kiedy Lula przygotowuje taneczno-wokalny show, jej przyjaciel Mambo rozpoczyna 
śledztwo, podejrzewając, że Carlo nie jest tym, za kogo się podaje. Bilety: 10 zł dziecko, 12 zł osoba dorosła
„Imagine”, reż. Andrzej Jakimowski, Francja/ Polska/ Portugalia/ Wielka Brytania 2013
10.06. (poniedziałek), godz.19.00
(opis – Kino Tumult)
Klasyka Polska: „Niewinni czarodzieje”, reż. Andrzej Wajda, Polska 1960, 11.06. (wtorek), godz.19.00 
Film Wajdy ma wymiar kameralny, z zachowaniem niemal klasycznej jedności miejsca, czasu i akcji. To historia przypadko-
wego spotkania młodego lekarza (Tadeusz Łomnicki) i dziewczyny (Krystyna Stypułkowska), którzy poznają się w piwnicy 
jazzowej i spędzają ze sobą noc. Młodzi ludzie przybierają wobec siebie maski obojętności, ukrywając pod nimi rodzące 
się uczucie. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby
„Układ zamknięty”, reż. Ryszard Bugajski, Polska 2013, 3.06. (poniedziałek), godz.19:00.
Thriller reżysera „Przesłuchania” i scenarzystów „Czarnego czwartku. Janek Wiśniewski padł” z popisową rolą Janusza 
Gajosa. Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia trzech właścicieli świetnie prosperującej spółki, którzy - wsku-
tek zmowy skorumpowanych urzędników zostają pokazowo zatrzymani pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie 
przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Bilety: 10 zł studenci, 15 zł pozostałe osoby
Kino Autorek: „Między słowami”, reż. Sofia Coppola, Japonia/ USA 2004, 4.06. (wtorek), godz.19.00
50-letni Amerykanin, Bob Harris przyjeżdża do Tokio. Zapomniany gwiazdor telewizyjny ma za zadanie nakręcić reklamę. 
Proste sceny okazują się trudne do realizacji i zdjęcia zaczynają się przedłużać. Do hotelu, w którym mieszka Bob wpro-
wadza się małżeństwo - Charlotte i John. John jest fotografem i całe dnie poświęca się dla pracy, gdy jego żona nudzi się 
w hotelowym pokoju. Pozbawiona kontaktu z rodziną i przyjaciółmi Charlotte czuje się samotnie. Zaczyna cierpieć na 
bezsenność. Po kolejnej nieprzespanej nocy schodzi do baru, w którym spotyka Boba. Okazuje się, że bezsenność nie 
jest ich jedynym wspólnym tematem. Charlotte i Bob spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł 
pozostałe osoby
„Przelotni kochankowie” , reż. Pedro Almodovar, Hiszpania 2013
17.06. (poniedziałek), godz.19.00
(opis – Kino Tumult)
Pokaz filmu z muzyką na żywo na zakończenie sezonu: „Antena”, reż. Esteban Sapir, Argentyna 2007, 18.06. (wtorek), 
godz.19.00
Niepowtarzalny, niezwykły, surrealistyczny obraz, pięknie opowiedziana bajka, wysmakowany wizualnie niemy film, od-
wołujący się do niemieckiego ekspresjonizmu filmowego, zwłaszcza do dzieł Fritza Langa i Friedricha Murnaua. „Antena” 
Estebana Sapira to prawdziwa uczta dla oka i gratka dla wielbicieli kina. Miasto bez Głosu rządzone jest przez Pana TV. 
Odebrał on mieszkańcom głos i przejął całkowitą kontrolę nad każdym wypowiadanym słowem oraz każdym przedsta-
wianym obrazem. Zmusił ich do żywienia się wyłącznie żywnością jego własnej produkcji. Bilety: 5 zł studenci, 10 zł 
pozostałe osoby

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

Koncert z najlepszymi uczniami ZSM 
7.06. (piątek), godz. 19.00 
soliści - uczniowie ZSM
Łukasz Wódecki (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Koncert z najlepszymi uczniami ZSM w Toruniu stano-
wi doskonałą możliwość by uzdolnieni młodzi artyści 
obyli się z większą estradą, zdobywając szlify pod kie-
runkiem wybitnego dyrygenta i przy akompaniamencie 
zespołu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicz-
nej. Uczniowie toruńskiej szkoły muzycznej, wyłonieni 
w trakcie specjalnych przesłuchań będą mieli okazję 
zaprezentować się w repertuarze specjalnie przygotowa-
nym na tę okazję.
Miejsce: Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych 
Bilety: 30/20 zł

Czas Dla Nas - Koncerty rodzinne 
15.06. (sobota), godz. 16.00 i 17.00
„Wokół wszystko gra”- czas na wakacje. Wkrótce wy-
ruszymy na wakacje. Czas więc na pożegnanie. Miejcie 
uszy i oczy szeroko otwarte.  Świat jest pełen muzyki!   
Do zobaczenia we wrześniu.
Bilety: 5 zł dzieci, 20 zł dorośli

Święto Muzyki – Avdeeva w Toruniu
21.06. (piątek), godz. 19.00
Yulianna Avdeeva (fortepian)
Kai Bumann (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie:
Johannes Brahms - I Koncert fortepianowy d-moll op.15
Ludwig van Beethoven - VII Symfonia A-dur
Bilety: 70/50 zł

Thorunium
Wykonanie i prawykonanie utworów 
Jędrzeja Rocheckiego 
29.06. (sobota), godz. 20.00, 
W ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca 
„Kompozytor – rezydent”
Aleksandra Turalska (sopran)
Kamila Paciorkowska (mezzosopran)
Szymon Rona (tenor)
Michał Hajduczenia (baryton)
Chór Astrolabium (przygotowanie Kinga Litowska)
Mirosław Jacek Błaszczyk (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie:
Jędrzej Rochecki – Suita symfoniczna Thorunium
Miejsce: Kościół oo. Jezuitów pw. Ducha Świętego 
Wstęp wolny

TOS



MMUZEA

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

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

Wystawy czasowe:

•  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji 
Książąt Czartoryskich, do 29.12.
•  Numizmatyczne reminiscencje w medalierstwie polskim, do 29.09.
•  Kolekcja pakoska. Sztuka Polska, do 9.06.
•  Toruńskie tradycje lotnicze. Stulecie lotniska w Toruniu, 7.06-18.08. 

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

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

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, 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)
  

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.

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

W  kręgu obrzędów. Azja i Oceania. Wystawa fotografii Karoliny 
Sypniewskiej, do 29.09.

IMPREZY:
III Toruńska Noc Muzealna związana z obchodami Święta Miasta 22.06. (sobota)
Muzeum - lubię to! 29-30.06.
Scena na Rynku Staromiejskim – warsztaty i zabawy z Muzeum Okręgowym w Toruniu

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 etnogra-
ficznych Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej w 2. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. Wędrując po wystawie 
odkryć można co dawniej jedzono, jak się ubierano, dbano o higienę, jak pracowano, świętowano, 
spędzano wolny czas.
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał

Wystawy czasowe:

Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL – Arsenał 
Próba przedstawienia obrazu polskiej kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku w wymiarze lokalnym,  
na przykładzie działań niepokornej młodzieży z  naszego regionu. Idee narodzonej w Ameryce hi-
pisowskiej 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 kontrkultury osadzonej w rzeczy-
wistości epoki realnego socjalizmu. Zwraca równocześnie uwagę na miejsca, w których odbywał się 
przekaz nowych idei, gdzie rodziła się kontrkulturowa świadomość i alternatywna jakość. 

Etnoklimaty – Arsenał
Zdjęcia laureatów nagród i wyróżnień w konkursie fotograficznym Etnoklimaty 2012 r.

godziny otwarcia:
wtorek, czwartek: godz. 9.00–17.00
środa, piątek: godz. 9.00–16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00–18.00

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

IMPREZY:
Jarmark żywności ekologicznej, 1.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedzi-
niec Muzeum, wstęp wolny.
Wspomnienia z podróży do Kambodży, 6.06. (czwartek), godz. 17.00
Prezentacja filmu Joanny i Janusza Traczykowskich, członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum  
Etnograficznego w Toruniu. Sala widowiskowa, wstęp wolny.
XXXII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego Hejże dzieci, hejże ha! 
8-9.06. (sobota-niedziela), godz. 10.00–13.00 
Amfiteatr, wstęp wolny. 
Robótki pod chmurką 15.06. (sobota), godz. 16.00-18.00
Rodzinne warsztaty wykonywania ozdób i zabawek inspirowanych rękodziełem ludowym. Park 
Etnograficzny. Bilety: 9 zł, 6 zł ulgowy, 20 zł rodzinny.
Muzeum-panaceum: Sabat z Tuwimem, 18.06. (wtorek), godz. 12.00
Dla osób 55+ z okazji Roku Juliana Tuwima. Park Etnograficzny. Warto zabrać okulary! Bilety: 2 zł.
Muzeum wieczorową porą, 22.06. (sobota), godz. 18.00-22.00
Zwiedzanie z niespodziankami wystawy stałej Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej po-
granicza od Kujaw do Bałtyku 1850-1950 i wystawy czasowej Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, 
love i PRL. Arsenał. Bilet: 2 zł
Rodzinne spotkania z Kulturką w gorących, kubańskich rytmach 
23.06. (niedziela), godz. 12.00
Trzeci koncert Gordonowski dla rodzin z małymi dziećmi. Sala widowiskowa. 
Bilety: dzieci 10 zł, dorośli 15 zł. Rezerwacja e-mail: info@fundacjakreatywnejedukacji.org 
lub sms pod nr tel. 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 wyko-
rzystaniem folkloru wiejskiego. Dla uczniów na każdym poziomie edukacji. Wstęp – 5 zł.
Ecie, pecie, gdzie jedziecie  -Dla uczniów szkół podstawowych. Opowieści o życiu dzieci wiejskich przed 
100 laty oraz o ich zabawach. Zajęcia z pokazem i użyciem kopii dawnych zabawek. Wstęp – 5 zł.
Jak to na Kujawach ładnie - Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w chałupie 
kujawskiej. W programie poznawanie i praktyczne wykonanie niektórych elementów zdobnictwa 
ludowego: firanki z papieru, kwiaty z bibuły, sypanie wzorów piaskiem, malowanki na papierze, 
strój ludowy, haft. Wstęp – 5 zł.
Mikołaja Kopernika wizerunek  naiwny - Zajęcia z wykorzystaniem eksponatów z kolekcji sztuki 
ludowej; przedstawienia Mikołaja Kopernika i jego atrybutów oraz ludowe wyobrażenia o kosmo-
sie. Tworzenie wizerunków astronoma w różnych technikach plastycznych. Kl. III-VI. Wstęp – 5 zł.
Historia glinianego garnka - Zajęcia na temat pracy garncarza z aktywnym uczestnictwem. W progra-
mie: krótka historia najstarszego rzemiosła ludzkości, etapy obróbki gliny, lepienie ręczne naczyń 
i toczenie garnków na kole nożnym. Kl. III-VI, gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne. Wstęp – 7 zł/os. 
Dzieci kwiaty i PRL – zajęcia edukacyjne na wystawie Lokalny pejzaż kontrkultury. Love, peace 
i PRL) dla dzieci i młodzieży nt. życia ich rówieśników w PRL. W programie: prezentacja realiów 
życia w Polsce w latach 60. i 70. XX  w tym również elementy kultury hipisowskiej,  działania mu-
zyczne i plastyczne. Zapraszamy klasy różnych szczebli nauczania. Wstęp 5 zł.

Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za prze-
strzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Informa-
cje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

Dla odbiorców indywidualnych:
Pastelowe pastwisko , 21-22.06., 28-29.06., 6.07., godz. 16.00-18.00 
Warsztaty plastyczne dla osób dorosłych, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zapo-
znać się z techniką rysowania pastelą mokrą i suchą. Koszt: 100 zł/10 h. Wpłaty przyjmowane 
będą w dn. 1–14.06. w Dziale Edukacji. Obowiązują wcześniejsze zapisy: edukacja@etnomu-
zeum.pl, tel. 56 622-89-43. 
Etnologiczne ABC: Ludowa kosmologia, 13.06. (czwartek), godz. 18.00  
Kolejny z cyklu popularnonaukowych wykładów etnologicznych dla młodzieży i dorosłych. 
Będzie można dowiedzieć się, jakie były wyobrażenia o kosmosie w polskiej kulturze ludowej. 
Kto stworzył Ziemię i Niebo? Skąd się wzięło Słońce? Dlaczego rano wschodzi a wieczorem zacho-
dzi? Z jakiego powodu Księżyc cyklicznie zmienia swoją postać i co z tego wynika? Którą z gwiazd 
nazywano gwiazdą kłosu pszenicznego, a które łzami św. Wawrzyńca, Kosiarzami, Babami?  
Wykład poprowadzi dr Olga Kwiatkowska. Sala widowiskowa. Wstęp wolny.

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 ce-
ramiki 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 wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.

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

Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00, www.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, arsztaty zdobienia inicjałów - ilumina-
cja - warsztaty te przybliżają średniowieczną sztukę zdobienia ksiąg rękopiśmiennych, warsztaty 
kaligrafii - warsztaty starannego i estetycznego pisania. Powrót do sztuki pisania odręcznego.

Zapisy: muzeum.edukacja@wp.pl



U

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)

Kabaret Pod Wyrwigroszem, 1.06. (sobota), godz. 17.00
Kwintesencja wielu gatunków teatralno-muzycznych. Prezentuje więc szalone tempo, niezli-
czoną ilość przebieranek, komedię omyłek. Niezwykle zabawne teksty przybrane są w styl 
farsowy, który stoi na pograniczu teatru i kabaretu. Wizytówką kabaretu są z pewnością pa-
rodie, a także zabawne skecze, komentujące aktualną rzeczywistość społeczną. W programie 
„Pod Wyrwigroszem” znajduje się także wiele typowo kabaretowych piosenek. Bilety: 70 zł

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: Naukowy Cyrk Braci Nano 
2.06. (niedziela), godz. 11.00 
Science show – forma spektaklu teatralnego opartego o fabułę, a jednocześnie prezentują-
cego fakty naukowe lub eksperymenty. Wirtuozi żonglerki – znani nano-bracia Paweł i Gaweł 
– prezentują komiczne i niezapomniane wprowadzenie do świata atomów, cząsteczek oraz 
oddziaływań w nanoskali.

Warsztaty „Przedsiębiorcza kobieta”, 5.06. (środa), godz. 17.00 
Spotkanie pod hasłem: „Zostań zauważona, czyli o sztuce autoprezentacji”. Warsztat popro-
wadzi Joanna Czerska-Thomas – założycielka agencji reklamowej M4Bizz. Inspiracją do akty-
wizacji kobiet w świecie biznesu będzie dr Maria Anna Karwowska – prezes zarządu Karstans 
sp. z o.o., dr nauk prawnych, wieloletni wykładowca i wychowawca wielu pokoleń ekonomi-
stów. W trzeciej części warsztaty dotyczące wina. O tym wszystkim opowie Joanna Sikorska. 
Bilety:15 zł studentki, 20 zł pozostałe Panie - dla uczestniczek, które dokonają zapisu on-line. 
Przy płatności na miejscu cena dla wszystkich 25 zł. Szczegółowe informacje oraz płatność: 
http://przedsiebiorcza-kobieta.pl/category/torun/ 

Od Nowa Na Obcasach: Tortilla Akustycznie
8.06. (sobota), godz. 20.00
Tortilla to zespół doskonale znany z dokonań bluesowych, reprezentujący, jako jedna z nie-
licznych grup w Polsce autentycznego bluesa elektrycznego. Muzyka grupy tradycyjnie będzie 
bliska bluesowych korzeni, jednak pojawią się elementy amerykańskiej muzyki folk, rockowej 
ballady oraz jazzowy puls. Wokalistką zespołu jest Marta Ciosek. Plenerowy koncert w patio. 
Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 
2013, 14.06. (piątek), godz. 13.00
Przegląd kierowany jest do twórców indywidualnych i amatorskich zespołów tanecznych, któ-
re przygotują opowieść taneczną: miniaturę, inscenizację, widowisko, spektakl teatru tańca. 
Wstęp wolny

Master Musztrada – impreza rowerowa, 15.06. (sobota), godz. 12.00
Impreza hip-hopowa Run The Globe, 21.06. (piątek), godz. 16.00
Contest w którym ekipy breakdance (5 vs 5) powalczą o nagrodę główną. Na zakończenie 
imprezy na scenie Od Nowy ze swoją Złotą Płytą „Wilk Chodnikowy” wystąpi Bisz & B.O.K Live 
Band. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu koncertu

Święto Muzyki - Scena „Od Nowy”: Vavamuffin, Hatti Vatti, Rezę 
i Lady Katee, 21.06. (piątek), godz. 18.00
Vavamuffin to dziewięcioosobowa formacja powstała w 2003 r. Zespół najczęściej porusza się 
w obszarze raggamuffin, ale nieobce są jej też inne odmiany reggae. Przed Vavamuffin zagra 
specjalizujący się w muzyce elektroniczną dubstep i dub-techno producent i selektor Hatti 
Vatti, znany przede wszystkim z produkcji drum & bass Reza oraz mieszająca różne gatunki 
Lady Katee. Miejsce: Rynek Nowomiejski. Wstęp wolny

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

Dub Drive #2. Handra, Fullarity, E-Brain, Chaser, Skrzynia Dabu, 
Urban, 1.06. (sobota)
Druga edycja Dub Drive. Z Wielkiej Brytanii posłuchamy drum & bass-u w pełnym spectrum, 
natomiast z Jamajki reggae w technice jej przetwarzania, eksponującą sekcję rytmiczną 

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 podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy 
dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznajemy 
Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać ufoludki...Dla 
widzów wieku 7–10 lat. Pokaz prezentowany jest z zupełnie nowymi animacjami wyświetla-
nymi na całej kopule planetarium – ruchomy obraz 360 stopni.

Osiem planet?
Najważniejsze informacje o planetach Układu Słonecznego, począwszy od Merkurego aż 
po... No właśnie, Neptuna czy Plutona? Zgodnie z decyzją Unii Astronomicznej z 2006 r. 
Pluton nie jest już dziewiątą planetą, a jedynie planetą karłowatą. Nowa definicja planet 
jest prosta i oczywista, ale wywołuje kontrowersje nie tylko wśród astronomów. Dlatego też 
spróbujemy poznać głosy w tej dyskusji. W seansie dowiemy się także, jak narodził się Układ 
Słoneczny i jak postrzegano jego wielkość w Starożytności oraz w czasach Kopernika.

Pozostałe seanse w ofercie: „Barwy kosmosu” i „Wyprawa po ogień i lód” (dla dzieci), a tak-
że „Operacja Saturn”, „Wehikuł czasu”, „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 Orbitarium: od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do 16.30 co godzinę;  
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
27 i 28 czerwca Planetarium nieczynne.

(bębny i bas), czyli nic innego jak dub. Dubstep w swej pierwotnej wersji to eksperymentalny 
UK Garage, bazujący na niskotonowych kreacjach, inspirowanych Raggae i Dub. Handra to duet 
producencki stworzony przez Marka Szpaka (Screwball) i Filipa Zdrodowskiego (RanyJulian). Pro-
dukcje Handra to połączenie klasycznych, technicznych drum&bassowych brzmień z nowoczesny-
mi, surowymi i minimalistycznymi dźwiękami, utrzymany w mrocznej i nostalgicznej konwencji.
Wstęp: do 23.00 5 zł, po 23.00 8 zł

10. urodziny NRD
6.06. (czwartek) Koncertowo: 1125 (HC Złotów)
Absolutna czołówka sceny hardcore w Polsce.

7.06. (piątek) Klubowo: Beats Friendly, Lexus aka Mr. Lex / Novika
Beats Friendly czyli „przyjaźnie nastawieni do bitów” - kolektyw dj’ski założony przez Novikę 
w odpowiedzi na wzrastającą jednorodność organizowanych imprez. Kolektyw tworzą ze sobą 
dj’e: Harper, Lipstick, Bartek Winczewski, Rawski, Lexus, MrówkaZ aka Gama oraz gościnnie Sor-
bee i Pro. Łączą ze sobą: electro & deep house, classic hip hop, hip house, electro funk & disco, 
broken beat, down tempo, ragga. Novika - od lat jedna z najbardziej aktywnych postaci na polskiej 
scenie klubowej. W 2002 r. wydała swój pierwszy album z zespołem Futro. Jej wokal pojawił się też 
na płytach Smolika, Fisza, 15 Minut Projekt, Vienio & Pele, a w 2004 roku ukazała się płyta „feat 
Novika” będąca zbiorem utworów z jej udziałem. Nagrodzona Fryderykiem w kategorii Muzyka 
Klubowa.

8.06. (sobota) Rodzi Na NRD / Zamknięcie ulicy Browarnej
Wielkie Jam Session na ulicy Browarnej oraz klubie NRD

Electro Moustache vol. 12, 14.06. (piątek), godz. 22.00
Cattolic, Plastic Doll, Different + Gość. 

SoundSpotting 7 techno / minimal /electronika
15.06. (sobota), godz. 21.00
Piotr Bejnar - producent i live performer, doceniany w Polsce jak i za granicą. Jako live performer 
eksperymentuje z różnorodnymi nowatorskimi technikami grania na żywo prezentując spektrum 
wyszukanych brzmień. Kontrasala - była rezydentką w toruńskich klubach, gdzie razem z Misshi  
Nakamishi propagowały odmiany muzyki techno i formy wizualnej zintegrowanych ze sobą. 
Basstractor – Muzyka oscyluje od 124 do 155 bpm i jest to mieszanka wpływów techno, dub, 
house, trance z acidowym smaczkiem. Dronical Live - Oscyluje pomiędzy minimal techno z ele-
mentami ambientu, noise’u i dźwięków wywodzących się z syntezy analogowej. Jacek Bartkowski  
& Krzysztof Falkowski - Tech-house’owo-progresywno-psychodeliczne ewolucje to ich codzienność.  
Cellular Level - Wierny czarnym płytom. Choć głównie grywa techno & minimal, nie ogranicza się 
on tylko do tych stylów. Gustuje zarówno w chilloutach jak i hardcorach. Bilety: 12 zł

Święto Muzyki 2013 w NRD, 21.06. (piątek)
Urban Dance Meeting 5 - zawody tańca ulicznego, After Party w NRD, 
22.06. (sobota)
Wiedz, że coś się dzieje, 28.06. (piątek)
We Love Beats, 4, 11, 18, 25.06.
NRD Skrecz Sesja, 5, 12, 19, 26.06.
Braindance Thursday, 13, 20, 27.06.

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

Re/Animacja, 1.06. (sobota), godz. 21.00
Zagrają: 
Kontrasala - Techno, minimal oraz deep house cieszą się w jej setach największą sympatią. 
Swoim odbiorcom funduje hipnotyczne doznania propagując ciężkie, dynamiczne brzmienia lub 
oszczędne i wibrujące, gonione głębokim basem. Basstractor - Muzyka Bass Tractor od 124 do 
155 bpm, to mieszanka wpływów techno, dub, house, trance z acidowym smaczkiem, potrafi być 
wybuchowa. Dronical Live - oscyluje pomiędzy minimal techno z elementami ambientu, noise’u  
i dźwięków wywodzących się z syntezy analogowej. Jacek Bartkowski & Krzysztof Falkowski - 
Tech-house’owo-progresywno-psychodeliczne ewolucje to ich chleb codzienny. Under B - Swoją 
przygodę z DJ’ką rozpoczął od swojej konsoli Reloop’a, która nie posiada żadnych wspomagaczy, 
liczników i bajerów ułatwiających grę, dzięki czemu Bartek nauczył się grać ze słuchu. Cellular 
Level - Wierny czarnym płytom. Choć głównie grywa techno & minimal, to nie gustuje zarówno 
w chilloutach, jak i hardcorach. M. Entuzjasta brzmień elektronicznych spod znaku najlepszych 
labeli. Wstęp wolny

Darkroom Cinema
13.06. (czwartek), godz.19.00, 27.06. (czwartek), godz. 12.00
Cykliczne kino tematyczne w Drażach. Niezależne produkcje jak również bardziej ambitne kino 
głównego nurtu.

Hausy w drażach! 14.05. (piątek), godz. 21.00 Wstęp wolny

Podsumowanie projektu Obserwatorium Miejskie fundacji 
Smacznego! 15.06. (sobota), godz. 21.00
Impreza w rytmach footworków. Wstęp wolny (więcej w dziale Inni organizatorzy)

Panel dyskusyjny oraz konferencja prasowa 
20.06. (czwartek), godz. 18.00
Święto Muzyki w Drażach, 21.06. (piątek)
Blokada muzyczna Przedzamcza, street party, działania w przestrzeni miejskiej.

L.A.S.K.I, 27.06. (czwartek), godz. 19.00
Cykl spotkań poświęconych lesbijskiej literaturze. Lesbijskie afirmacyjne spotkania książko-
wo-integracyjne adresowane są do nieheteroseksualnych kobiet. Literatura lesbijska: pisana 
przez lesbijki, o lesbijkach, dla lesbijek będzie stanowiła punkt wyjścia do dyskusji.

Wystawa, Agata Wilkowska - Legendografia
Topografia Starego Miasta wyznacza obszar dla opowieści graficznych. Toruń - Wisła, oryginal-
na 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 poja-
wią się na podsumowującej projekt wystawie. Agata Wilkowska - absolwentka Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się ilustracją, grafiką 
warsztatową i malarstwem 
wielkoformatowym.

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

Fonografika Young Stage 
5.06. Kompleks Małego Miasteczka, SoaW, Spin, All Eyez On Me, 
Soqreates, Soray
27.06. Finał Regionalny
24 zespoły biorą udział w 8 koncertach eliminacyjnych. Spośród 3 zespołów występujących 
każdego dnia, publiczność głosuje na swojego faworyta poprzez zapisanie nazwy na odwrocie 
biletu i wrzuceniu go do urny. Spośród 8 zespołów, które uzyskały największą liczbę głosów, 
6 z nich, wybranych drogą głosowania internetowego wystąpi w finale regionalnym, w którym 
podda się ocenom jury i zawalczy o jedną z trzech nagród, dla trzech najlepszych zespołów. 
Zwycięzca wystąpi w finale krajowym i powalczy o nagrodę główną.
Fonografika to największy polski dystrybutor płyt oraz wytwórnia muzyczna specjalizująca się 
w takich gatunkach jak: rap, rock, jazz, blues czy muzyka poważna. Aby wyłowić kolejne talenty 
postanowili powołać do życia cykliczny konkurs dla młodych muzyków – Fonografika Young 
Stage, przeznaczony dla wykonawców, którzy nie mają jeszcze nagranej debiutanckiej płyty.

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

Mark Olbrich Blues Eternity (Wlk. Bryt.) gościnnie Jimmy Thomas 
(USA) & Sławek Wierzcholski. Support: Krzysztof Wałecki i Darek 
Pietrzak - występ akustyczny. 10.06. (poniedziałek)

Alvon Johnson Blues Band (USA), support: Open Blues.
24.06. (środa)

CARPE DIEM, plac Teatralny 7
www.carpediem.pl

Jamajski Rum 13 - koncert Root Wise 
6.06. (czwartek), start: godz. 18.00 ogródek, godz. 21.00 klub
Root Wise to jeszcze młody zespół który powstał we współpracy muzyków z Trójmiasta oraz 
Malborka. Rozpoczął działalność latem 2011 roku. Pomysłodawcą zespołu jest perkusista 
Krzysztof Latawiec, który zebrał muzyków zakochanych w dubach. Inspirują się jamajskim 
brzmieniem roots i dub. Starają się grać jak najbliżej swoim upodobaniom czyli liveDub z duża 
ilością delaya i pogłosu. Większość muzyków Root Wise jest tez zagorzałymi fanami zachod-
nioafrykańskiej muzyki tradycyjnej i oprócz gry na perkusji czy klawiszach grają również na 
djembe, dunach i innych instrumentach etnicznych.



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

(wystawy w dziale Galerie)

Imprezy plenerowe:

19.06. (środa), godz. 16.00 Zespół szantowy Barowe Żywioły oraz gitarzyści 
– uczniowie Roberta Osmańskiego. Miejsce: Rynek Staromiejski 

22.06. (sobota), godz. 16.00 Udział w Święcie Miasta. W programie m.in.warsztaty  
animacji kukieł wielkoformatowych  - postaci z toruńskich legend, prowadzone przez aktorów Teatru 
Amorficznego oraz tworzenie aniołów w różnych technikach plastycznych i projektów nowego anioła 
z herbu  miasta. Miejsce: Błonia nadwiślańskie

Harmonica Bridge 2011 – prezentacja wybranych koncertów Festiwalu
7.06. (piątek), godz. 19.00, 13.06. (czwartek), godz. 19.00
Wstęp wolny

Miniorkiestra, 18.06. (wtorek), godz. 19.00
Toruńska Kapela Klezmerska. Członkowie zespołu czerpią inspiracje z archaicznych nagrań zarejestro-
wanych na początku XX w., jak również z nowej muzyki. Miniorkiestrę tworzą: Mirek Bylicki – kontrabas, 
śpiew, Paweł Szroeder – altówka, Paweł Harłoziński – akordeon, Rafał Jakubowski – gitara. W programie 
muzyka klezmerska i grecka.

Spotkanie autorskie z Danutą Bula, 20.06. (czwartek), godz. 18.30 
Prezentacja poezji oraz malarstwa na jedwabiu

Spotkanie „Metody alternatywne wobec badań na zwierzętach”
22.06. (sobota), godz. 18:00
Komitet Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej wraz z Domu Muz zapraszają na spotkanie prowadzone 
przed Monikę Gawlik, biotechnolożkę pracującą w branży farmaceutycznej, wegankę, aktywistkę Stowa-
rzyszenia Otwarte Klatki oraz Vege Inicjatywa.
Wstęp wolny

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

Dzień Dziecka w świetlicy środowiskowej
3.06. (poniedziałek), godz. 15.30
W programie gry, konkursy, zabawy plastyczne oraz poczęstunek.

Kobieca Manufaktura – letnia biżuteria
13.06. (czwartek) godz. 18.00
Na warsztatach panie poznają kilka sposobów wykonywania modnych bransoletek i kolczyków z różnego 
rodzaju sznurków, koralików i elementów metalowych. 
Wstęp: 10 zł. Obowiązują zapisy

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

Dzień Dziecka z Domem Muz: Bajkowy stragan
8.06. (sobota), godz. 11.00
Poranek teatralny w wykonaniu Teatru Malutkiego Spektakl zrealizowany w konwencji teatru przed-
miotu. Jego akcja rozgrywa się na ryneczku, gdzie dwa stragany kryją w sobie niezwykłe niespodzianki. 
Sprzedawane tam przedmioty stają się bohaterami przezabawnych opowieści. Ożywione przez sprze-
dawców - animatorów przeżywają rozmaite przygody. Dużo jest tu śmiechu i wesołej zabawy! Młodzi 
widzowie zręcznie zostają wprowadzeni w świat niezwykłej wyobraźni i zaskakujących rozwiązań akcji. 
Po spektaklu zabawy i konkursy na świeżym powietrzu. Wstęp wolny

DOM MUZ, MDK, WOAK
Toruńskie Wieczory Komediowe 
3.06., godz. 20.00 TGI Teraz na Dzień Dziecka
10.06., godz. 20.00 Stand Up
17.06., godz. 20.00 TGI Teraz
To każdorazowo niesamowita dawka humoru, śmiechu i rozrywki. Cykl imprez 
przeplatany komedią improwizowaną a stand-up’em. Stand-up Toruń to grupa 
toruńskich komików. Poruszają wiele tematów: mówią o swoich przemyśleniach, 
niecodziennych zdarzeniach i fantazjach. Mówią o tym co ich denerwuje i co chęt-
nie wprowadziliby do naszej kultury. Mają ogromny dystans do samych siebie jak 
i otaczających ich rzeczywistości. Toruńska grupa improwizacyjna Teraz to siedem 
pozytywnie nakręconych osób. Studentów, bezrobotnych, informatyków, filozofów, 
telemarketerów i pedagogów. Podczas wieczorów grupa przedstawia gry improwi-
zowane, które czerpią z pomysłów i sugestii publiczności. Znienawidzone ponie-
działki, dzięki Toruńskim Wieczorom Komediowym z pewnością podładują wasze 
akumulatory.
Wstęp wolny

Próba Kontrolowana 
4, 11, 18, 25.06.
Swobodne granie, by wytworzyć swoisty dialog muzyczny między członkami zespo-
łu, a odbiorcami, którzy będą uczestnikami wyjątkowego performensu muzyczno-
-scenicznego. 
Wstęp wolny.

DNB Gruesome, 13.06. (czwartek)

STARY ANIOŁ, Rynek Staromiejski 1

Koncert Sandaless + Draże
6.06. (czwartek), godz. 20.00
Zespół Sandaless powstał w 1997 roku w Ełku. W swojej karierze Sandaless zagrał 
ponad 300 koncertów w kraju i za granicą. Brał udział w wielu znaczących festiwa-
lach muzycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia, jest m.in. laureatem 45. KFPP 
Opole – Debiuty 2008. W 2009 r. ukazał się debiutancki album. Draże - rock, Toruń 
- zespół, który za główny cel stawia sobie dobrą zabawę w miejscach, w których ma 
występy. Muzyka jest zróżnicowana, żywiołowa i energiczna, dzięki czemu każdy 
słuchacz znajdzie coś dla siebie. Nie ma mowy o pesymistycznych tekstach czy no-
stalgii, liczy się energia, którą staramy się zarażać. Bilety: 10 zł

Śpiewające Mikrofony – karaoke z zespołem na żywo
5, 12, 19, 26.06. (środy)
Publiczność ma możliwość zaśpiewania wybranych przez siebie numerów z grają-
cym na żywo zespołem Potupaja Band. Po występie ostatniego uczestnika każdego 
koncertu jury, które tworzą członkowie zespołu wyłoni trzech zwycięzców, którzy 
otrzymają nagrody.

2ŚWIATY
ul. Ducha św. 10/12

wymyWammy – teatr improwizowany, 1.06. (sobota)
Tribute to Pink Floyd – Koncert Spare Bricks, 15.06. (sobota)
Refugee Review: Pull The Wire + Byle Yak, 21.06. (piątek)
Koncert: Włochaty + Complex, 29.06. (sobota)

Spotkanie ze sztuką 
10.06. (poniedziałek), godz. 9.00 ozdoby z masy plastycznej fimo
Podczas spotkania zrobimy biżuterię z masy FIMO. 
21.06. (piątek), godz. 9.00 wielkie malowanie
Podczas spotkania będziemy malować różnymi technikami z wykorzystaniem różnego rodzaju farb.
Impreza tylko dla grup zorganizowanych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Wstęp: 5 zł 
od osoby

Otwarcie wystawy prac uczestników zajęć „Trening kreatywności” oraz 
„Gry i zabawy plastyczne, ruchowe, itp.”, 11.06. (wtorek), godz. 17.45
Wstęp wolny 

Podsumowanie zajęć Teatru Ruchu z elementami tańca 
12.06. (środa), godz. 18.00
Uczestnikami tych zajęć są dzieci w wieku od 7 do 12 lat – prowadząca Magdalena Kotwica 
Wstęp wolny 

Podsumowanie sezonu pracy amatorskiego Teatru Amorficznego ... 
27.06. (czwartek), godz. 18.00
Zdarzenie Teatralne w oparciu o fragmenty m.in. „Lekcji mediolańskich” Tadeusza Kantora. Aktorami 
są gimnazjaliści oraz licealiści. Opiekunem i reżyserem zespołu Joanna Łagan.
Wstęp wolny

Pokaz filmów dziecięcych + Taper - jammer kids, 
28.06. (piątek), godz. 17.00
Podsumowanie warsztatów filmowych prowadzonych przez filmoznawcę Piotra Buratyńskiego. 
W trakcie uroczystości zaprezentowana zostanie premierowa seria krótkometrażowych filmów ani-
mowanych i trikowych zrealizowanych przez najmłodszych oraz wykonanie przez dzieci krótkiej ilu-
stracji dźwiękowej do jednego z filmów w ramach projektu „Taper – jammer kids”.
Wstęp wolny

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

„Pokaż się”. 1.06.(sobota), godz.10.00-11.30
Warsztaty plastyczne w Dniu Dziecka (5-12 lat), prowadzi D.Lewandowicz
Miejsce: Fosa Zamkowa   

Zespoły MDK: Korporacja Taneczna „Baby Jagi”, ZPiT „Młody Toruń”, 
”Psotki i Śmieszki” 1.06.(sobota), godz.11.00-13.00
Miejsce: Park na Bydgoskim Przedmieściu  

Premiera Teatru „Do Skutku” pt. „Kobiety”
1.06.(sobota), godz.19.00

Otwarcie wystawy plastycznej Agaty Durki 
3.06.(poniedziałek), godz.17.00

Dni Teatru w MDK 
7.06. (piątek) Maraton teatralny grup MDK
•  godz. 10.00-13.15 Teatr Ruchu „Bezimienni”, Teatr „Do Skutku” – monodramy, Scena Młodych 

Studio P
•  godz. 17.00-20.00 Teatr dziecięcy „Drao”, Przedsiębiorstwo Teatralnej Groteski PiG z o.o., Teatr 

„Do Skutku” 
•  godz. 17.30–18.30 Gość specjalny - Magdalena Czerwińska, absolwentka V LO w Toruniu i Krakow-

skiego PWST. Aktorka filmowa i teatralna
8.06 (sobota)
•  godz. 11.00-13.30 Magda Czerwińska - warsztaty teatralne dla uczestników zajęć teatralnych MDK 
(Możliwe zmiany kolejności wystąpień)

Test  języka angielskiego (opiekun: MR.  Rabbit Childrens’schol of english) 
9.06 (niedziela), godz.11.00
Miejsce: sala widowiskowa MDK

Teatr Tańca „AKRO”: „Spieszmy się kochać ludzi” i „Podsłuchane” 
13.06 (czwartek), godz. 19.00 
Po spektaklu otwarcie wystawy jubileuszowej zdjęć Teatru Tańca „Akro”

Jubileusz 20-lecia Teatru Tańca „AKRO”
14.06 (piątek), godz. 19.00
miejsce: Teatr Baj Pomorski 

Psotki  i Śmieszki: „Podróże małe i duże” - premiera
15.06 (sobota), godz.17.00
Miejsce: Teatr Baj Pomorski

 „Zoom na Toruń” - otwarcie wystawy pokonkursowej
17.06 (poniedziałek), godz. 13.00
„CEINAT i przyjaciele”- spektakl taneczny
19.06 (środa), godz. 18.00

Występ zespołów muzycznych MDK podczas Święta Muzyki
21.06. (piątek), od godz. 16.00
Stare Miasto

Występ zespołów MDK w ramach Święta Miasta  
23.06. (niedziela)
•  godz. 19.00  ZPiT „Młody Toruń”
•  godz. 20.00 Korporacja Taneczna „Baby Jagi”  

Targi zainteresowań MDK, godz. 10.00-13.00
Rynek Staromiejski

Premiera Teatru Bezimienni - Matki 
26.06 (środa), godz. 19.00

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

Radość tworzenia, 1.06. (sobota), godz. 12.00, do 5.06. 
Otwarcie wystawy obrazów słuchaczy sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

W życiu jak w teatrze, 7.06. (piątek), godz. 17.30, do 21.06.
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej w ramach Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii.

Pedagogika cyrku dziecięcego - warsztaty, 8-9.05.

Finał przeglądu Taniec, 14.06. (piątek), godz. 13.00
W ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. 
Miejsce: Klub „Od Nowa”.

Muzyka z odzysku – muzyka złomowisko, 15.06. (sobota)
Warsztaty z pogranicza etnologii, etnomuzykologii i performatyki. Prowadzi Rafał Kołacki.

Zakończenie 21. edycji Programu edukacji kulturalnej dla dzieci  
ze szkół wiejskich, 18.06. (wtorek), godz. 11.00
Miejsce: Sala Widowiskowa Muzeum Etnograficznego

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury organizuje konkurs fotograficzny „Podoba mi się!” Tema-
tem Konkursu jest przedstawienie w formie fotografii zmian, które zachodzą w województwie 
kujawsko-pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2007-2013. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.woak.torun.pl.



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

III Festiwal Cichej Muzyki: Muzyka dawna od średniowiecza  
do baroku, 9.06. (niedziela),  godz. 17.00
Wykonawca: Ars Antiqua de Paris - jeden z najbardziej znanych i najdłużej działających we 
Francji zespołów muzyki dawnej. Zespół tworzy 3 muzyków, którym przewodzi lider i jed-
nocześnie założyciel, kontratenor Joseph Sage, obdarzony szczególnym ponad trzyoktawo-
wym głosem. Artyście towarzyszy flecista Bertrand Blondet oraz Thierry Meunier, który po 
mistrzowsku gra na gitarze renesansowej, lutni i wioli da gamba. Repertuar zespołu Ars 
Antiqua jest bardzo szeroki, obejmuje dzieła kompozytorów francuskich i zagranicznych, 
począwszy od XII-XIII wieku aż po okres Baroku. Muzycy nie tylko wykonują utwory dawnych 
mistrzów, ale także bardzo chętnie opowiadają publiczności o instrumentach, którymi się 
posługują. Słowo: Jakub Burzyński
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

POLSKA AKCJA HUMANITARNA 
facebook.com/PAH.biurowtoruniu

Akcja humanitarna. Fotografie Tomasza Woźnego z Sudanu 
Południowego, 17.06.-19.08.
Wystawa prezentuje zdjęcia zrobione podczas udzielania pomocy natychmiastowej przez 
Polską Akcję Humanitarną uchodźcom wewnętrznym w lutym 2013. Intensywne, artystycz-
ne kadry wciągają nas w codzienność, w której żyją Sudańczycy. 
Miejsce: Klub Niebo

Refugee Review - VIII przegląd filmów o tematyce uchodźczej
Tumult, Rynek Nowomiejski 28
20.06. (czwartek) 
•  godz. 18.00 Pan Lazar, reż. Philippe Falardeau, Kanada 2011. Po filmie spotkanie z Lidią 

Chylewską-Barakat (dr psychologii, psychoterapeuta rodzinny, trener  m.in. w międzyna-
rodowych projektach psychoprofilaktyki. Wspólnie koordynowali m.in. działania pomo-
cowe na rzecz uchodźców irakijskich w Syrii) i Mouta Barakat Mouta Barakat (profesor 
Uniwersytetu w Damaszku (Syria), psychoterapeuta, ekspert licznych organizacji)

•  godz. 20.30 Oburzeni, reż. Tony Gatlif, Francja 2012

21.06. (piątek)
•  godz. 18.00 Kolorowe wzgórza, reż. Carlos César Arbeláez, Kolumbia 2010
•  godz. 20.30 Zamek, reż. Massimo D’Anolfi, Martina Parenti, Włochy 2011

22.06. (sobota)
•  godz. 18.00 Ulisses, reż. Agata Maciaszek i Alberto Garcia Ortiz, Hiszpania, 2011
•  godz. 20.30 Inna Europa, reż. Rosella Schillaci, Włochy 2011

Dwa Światy, ul. Ducha św. 10/12
21.06. (piątek)
•  godz. 20.00 Obóz, reż. Mark Monti, Wielka Brytania, Tajlandia 2012, 1000 GŁOSÓW,  

reż. Tim Travers Hawkins, Wielka Brytania 2009
•  godz. 20.30 – koncert zespołów Byle Yak i Pull The Wire
Wstęp wolny

FUNDACJA SMACZNEGO
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria 
Projekt zakłada organizację szeregu wydarzeń prezentujących funkcjonowanie „galerii ekste-
rytorialnych”. Obecnie galerie wyjątkowo często znajdują się nie tylko w prywatnych miesz-
kaniach, ale też w gablotkach, kioskach, witrynach i innych niestandardowych lokalizacjach. 
Celem projektu jest podjęcie dyskusji nad kulturotwórczym potencjałem takich miejsc.
15.06. (sobota), godz. 17.00
godz. 17.00 Kulturhauz, ul. Poniatowskiego 5/2. Wernisaż wystaw: 
„Implozja” i „Gdzie jest wystawa?”
Implozja. Instalacja dźwiękowa -  Jacek Szczepanek/Szczepan Orłowski
Implozja zabiera słuchaczy w podróż z odizolowanym dźwiękowo od zewnętrza bohaterem. Lu-
dzie budzą w nim uczucie łączące w sobie lęk i wstręt. Rozmawia z samym sobą podążając za 
fantomami uszu oraz innych zmysłów. Podczas spacerów przydarzają mu się lunatyczne przygo-
dy: spotyka ognistego ptaka, nurkuje pod tunel, gdzie mieści się filharmonia, w pociągu, wobec 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
pl. Teatralny 2, www.kujawsko-pomorskie.pl

Wydarzenia w ramach Święta Województwa:
Carl Orff „Carmina Burana”, 8.06. (sobota), godz. 19.00 
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Chór UMK (przyg. Arkadiusz Kaczyński), 
Chór UKW (przyg. Bernard Mendlik, Benedykt Odya), Chór Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego, Chór Rubinki Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy (przyg. Agnieszka Sowa), 
Rudolf Tiersch, dyrygent (Niemcy), Iwona Socha, sopran, Adam Zdunikowski, tenor, Thomas Wittig, ba-
ryton (Niemcy). „Carmina Burana” to jedno z niewielu poważnych dzieł, które biją rekordy popularno-
ści. Carl Orff (1895-1982) - niemiecki kompozytor, dyrygent i pedagog, przedstawiciel prymitywizmu 
muzycznego XX wieku. „Carmina Burana”  w oryginale to manuskrypt, zawierający 254 pieśni i wierszy  
XII i XIII- w., który przez wiele lat pozostawał w ukryciu w Alpach Bawarskich  i  dopiero w 1803  został 
odnaleziony i opublikowany. Średniowieczna antologia, sławiąca kult miłości, wolności idei i prze-
budzenia duchowego, zainspirowała kompozytora, który  w  1937 dokonał wyboru części tekstów 
i skomponował na ich podstawie kantatę sceniczną pod tym samym tytułem. Po premierze w 1937 r.  
kantata została uznana przez władze faszystowskich Niemiec za dzieło wulgarne i obrazoburcze. 
Nieco później - za dzieło kluczowe i reprezentatywne dla wczesnej „kultury aryjskiej”. Po II wojnie 
światowej „Carmina burana” weszły  do międzynarodowego kanonu muzyki poważnej i cieszą się nie-
słabnącą sławą do dnia dzisiejszego. 
Bilety do nabycia: w kasie Dworu Artusa, sklepie Pamiątki przy Flisaku, salonach Empik, na www.
ebilet.pl, godzinę przed koncertem w Kościele Akademickim. Miejsce: Kościół Świętego Ducha

Pięciolinia Dla Papieża: Magdalena Cynk - Oratorium o życiu 
błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego
14.06. (piątek), godz. 19.15 
Prawykonanie oratorium z okazji 14. rocznicy  pobytu Jana Pawła II w Toruniu i Bydgoszczy oraz w 100. 
rocznicę urodzin bł. ks. Frelichowskiego. Historia życia niezwykłego kapłana stała się inspiracją do 
napisania Oratorium, w którym zawarte są najważniejsze etapy w jego życiu, kiedy był harcerzem, 
potem kapłanem, następnie więźniem, by na końcu stać się błogosławionym. 
Wykonawcy: Agnieszka Olszewska – sopran, Tomasz Madej – tenor, Chór Kameralny „Akolada” z Byd-
goskiej Szkoły Wyższej  (przygotowanie Renata Szerafin-Wójtowicz), muzycy Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod batutą Rafała Kłoczko. Prowadzenie - Waldemar Rozynkowski
Miejsce: Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Wstęp wolny

PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Śniadanie Na Trawie – piknik ekologiczny, 8.06. (sobota)
•  godz. 10.00 -10.15 Smacznego
•  godz. 10.15 Kwartet smyczkowy Prestige
•  godz. 11.45 WWF – Wielka Wspólna Fota
•  godz. 12.15 Turkusowy beatbox z Cebo
•  godz. 13.15 Ogłoszenie wyników konkursuekologicznego „Tworzę z Mamą, Tworzę z Tatą”
•  godz. 13.30 Pan Jędras
•  godz. 14.15-17.00 Obiad na Trawie
•  godz. 17.00 Ifi Ude
•  godz. 19.00 Sofa
Miejsce: Rynek Nowomiejski

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

Transmisja Poetycka CT780, 20.06. (czwartek), godz. 20.30
Spotkanie w bulwarach toruńskiej literatury z okazji 780. urodzin Miasta Aniołów. Wieczorowa podróż 
pełna poetyckich rozmów w niebanalnej oprawie recytatorsko-muzycznej, bez podziału na autora, ak-
tora i widza. Z lekką nutką. Piernika.
Miejsce: Klub Niebo. Wstęp wolny

IINNI ORGANIZATORZY
pustki płaskowyżu, poznaje psa, który niestety zaplątuje się w kable. Implozja to dziesięć melojęzyko-
wych tworów, które ożywione przez wiele głosów-sposobów odczytań, funkcjonują zarówno osobno, 
jak i w perspektywie całości.
Gdzie jest wystawa?
Artyści: Izabela Wrzos,  Iwona Gąsiorowska, Izabela Redman, Pamela Granatowski, Tytus Szabelski
Rozproszona wystawa fotograficzna w przestrzeni miejskiej. Rozmieszczone w różnych miejscach 
toruńskiej Starówki fotografie inicjują prosty eksperyment,  przypominający, że wystawa to nie 
tylko zaaranżowana w określony sposób przestrzeń, ale przede wszystkim interakcja. Ci, którzy 
zdecydują się zabrać znalezione zdjęcia ze sobą znajdą na ich odwrocie nazwisko autora oraz 
informację o Obserwatorium Miejskim z prośbą o kontakt. 
godz. 18.00 Kiosk ze sztuką. Spotkanie z Ludomirem Franczakiem
Spotkanie poprowadzą: Marta Kołacz & Piotr Lisowski. „Kiosk ze sztuką”, który stanął przed Dziel-
nicowym Domem Kultury „Węglin” w Lublinie, jest centrum wystawienniczym, warsztatowym i wy-
dawniczym. Jako projekt dedykowany dzielnicy Węglin, stanowi próbę wniknięcia w przestrzeń, 
która dotąd pozbawiona była stałego kontaktu ze sztuką. Celem projektu jest prezentacja najnow-
szych trendów w sztuce współczesnej jednocześnie koncentrując się na aktywnościach poruszają-
cych tematy obrzeżowości i peryferyjności. W ramach „Kiosku ze sztuką” swoje prezentacje mieli 
zarówno artyści wizualni, muzycy, twórcy teatralni, pisarze i naukowcy. Ludomir Franczak, twórca 
„Kiosku ze sztuką” opowie o doświadczeniach związanych z przeobrażeniem kiosku w galerię.
godz. 21.00 Cafe Draże
Obserwatorium Miejskiemu będzie towarzyszyć projekt Liliany Piskorskiej
AnadB. Audiobook integracyjny, część 3 – to wspólnie tworzony audiobook, w nagraniu którego 
będzie mógł wziąć udział każdy. „Tym razem będę zapraszać spotkanych ludzi do użyczenia swo-
jego głosu podczas wydarzeń Obserwatorium Miejskiego, prosząc ich o odczytanie fragmentów 
książki ‚Działka – nasze hobby‘.

KULTURHAUZ, ul. Poniatowskiego 5/2
http://lowcytozsamosci.tumblr.com/

Zdziczest i Gniewosądka. Łowcy tożsamości, 21.06. (piątek), godz. 19.00
Projekt dwójki studentów III roku Wydziału Sztuk Pięknych: Dawida Majgata i Kamili Gołębiew-
skiej. Wystawa obejmuje grafikę, malarstwo, fotografię i rysunek  Tytuł pochodzi od  autentycz-
nych starosłowiańskich imion które artyści przybrali na rzecz projektu.
Z głębokiej ciemności wyłaniały się bestie w przeróżnych kolorach, ciemność z czasem stawała się 
światłem, z czasem też zmieniała się w przestrzeń, na tej przestrzeni pojawili się łowcy. Okazało 
się że ziemia po której stąpają, jest ich ojczyzną. Odkrywanie więc stało się koniecznością, jak 
rozpalanie ognia. Świat nieustannie zmienia kształt. Z jednej strony się kurczy, technologia skraca 
odległości i wymazuje granice. Z drugiej strony się rozszerza, bo im więcej się wie, tym więcej 
pojawia się pytań. Szczególnie o sobie. Zdziczest i Gniewosądka ruszyli na łowy.

KNIFERZ CREW, FUNDACJA YOUHAVEIT, MOBILIZACJA.PL
www.youhaveit.pl

Urban Dance Meeting 5 - zawody tańca ulicznego!
22.06. (sobota), godz. 12.30 do wieczora
W tym roku na kanapie sędziowskiej zasiądą: matka polskiego street-dance’u, założycielka Step 
Dealers - Anna Youya Jujka, znana jako jurorka programu Got To Dance - Tylko Taniec; mistrz pol-
skiego poppingu, mieszkający na stałe w Anglii - Polskee Hitman oraz warszawski locker – Edwin. 
Za muzykę na zawodach odpowiedzialny będzie Bj Piggo ze Słowacji. Na after party najlepsze 
imprezowe numery będą serwować Dj Zofia z Gdyni, DJ VaZee z Radomia oraz DJ Stosunkowodobry 
z Torunia. Walczyć będzie można w czterech kategoriach tanecznych: hip hop dance 1vs1, popping 
1vs1, locking 1vs1 i all styles 3vs3. Miejsce: Rynek Nowomiejski

ORATORIUM IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Michayland - Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków
1.06. (sobota), od godz. 9.00
Impreza dla wszystkich dzieci z Torunia oraz ich rodziców. Rozpoczniemy Mszą św. w intencji dzie-
ci Torunia. Potem na wszystkich czeka blisko 50 stanowisk i różnych atrakcji. Najmłodsze pocie-
chy będą mogły pojeździć konnym tramwajem, przejechać się gokartem, pomalować twarze na 
ulubione kolory, zwiedzić dmuchany zamek. Starsi będą mogli wziąć udział w rozgrywkach piłki 
nożnej, zagrać w koszykówkę, pograć w szachy i warcaby. Wspólnie będziemy podziwiać zespoły 
taneczne i wokalne. Tegorocznej zabawie patronuje Mikołaj Kopernik – stąd pojawi się AstroArena 
- przenośne planetarium.  Miejsce: Park na Bydgoskim Przedmieściu 

WOJCIECH KALINOWSKI, JAPAN PROMOTION
www.dkj.torun.pl

XVII Pokazy Sztuk i Sportów Walki (Festiwal Budo)
8.06. (sobota), godz.17.00 
Impreza dedykowana pamięci trenera Józefa Niedomagały (trenera i wychowawcy wielu polskich 
judoków, wieloletniego przewodniczącego Komisji Dan Polskiego Związku Judo). Swój udział 
zapowiedziały kluby: judo, karate, aikido, kendo, kung fu, boksu, kick boxingu K1. W czasie po-
kazów wręczone zostaną nagrody dla wyróżnionych dzieci w XII Konkursie Plastycznym „Hanami 
- piękno wiosny”. Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Wstęp wolny.

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

Marsz dla Życia i Rodziny, 9.06. (niedziela), godz. 12.00
Marsz rozpocznie się Mszą Świętą w katedrze, następnie przejdzie ulicami Starego Miasta do 
Fosy Zamkowej od strony Bulwaru, z krótkim postojem po drodze - przy pomniku Jana Pawła II.

 „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 (stacjonarne lub w plenerze).
Miejsce: ul. Fałata 98-102
Zajęcia są bezpłatne. 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”.

Co kraj to obyczaj... Indonezyjska codzienność
13.06. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy i relacja z pobytu Renaty Lesner-Szwarc

Ognisko dla seniorów na Barbarce, 20.06. (czwartek), godz. 16.00
Kambodża, 27.06. (czwartek), godz. 16.00
Przeźrocza i relacja z podróży Mieczysława Skrzypka

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 powy-
żej 15 osób). Codziennie w godz. 9.00-20.00
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



1.06.(sobota)
 godz. 9.00  Michayland - Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków,  park na Bydgo-

skim Przedmieściu
 godz. 10.00-11.30  Pokaż się - warsztaty plastyczne,  Fosa Zamkowa   
 godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 11.00-14.00  „Z paletą nad planetą” – warsztaty,  Galeria i Ośrodek Pla-

stycznej Twórczości Dziecka
 godz. 12.00–14.00  Dzień Dziecka w  CSW
 godz. 12.00  Radość tworzenia - wystawa czynna do 5.06.,  WOAK
 godz. 13.00  Dzień dziecka – „Zrób sobie książkę”,  CSW
 godz. 17.00  Kabaret Pod Wyrwigroszem,  Od Nowa
 godz. 19.00–00.00  Dzień Dziecka – Noc z Harrym Potterem,  Dwór Artusa
 godz. 19.00  Premiera Teatru Do Skutku „Kobiety”,  MDK
 godz. 21.00  Re/Animacja,  Cafe Draże
  Dub Drive,  Klub NRD

  wymyWammy – teatr improwizowany,  2Światy

2.06. (niedziela)
 godz. 11.00  Naukowy Cyrk Braci Nano,  Od Nowa

3.06. (poniedziałek)
 godz. 10.00  Dyskusja nad książką Lesley Lokko „Gorzka czekolada”,  Ośrodek 

Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
 godz. 15.30  Dzień Dziecka w świetlicy środowiskowej,  Dom Muz, ul. Okólna
 godz. 17.00  Spotkanie z prof. Karolem Sauerlandem,  Biblioteka Uniwersytecka 
 godz.17.00  Otwarcie wystawy plastycznej Agaty Durki,  MDK
  Kiermasz taniej książki do 7.06.,  Filia nr 11 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Żwir-

ki i Wigury 39/41

4.06. (wtorek)
 godz. 16.00  Kopernik. Komiks i okolice, wystawa czynna do 30.06.,  Biblioteka 

Uniwersytecka
 godz. 17.00  Maska twardziela reż. Sut Jhally,  Kino Centrum
 godz. 18.00  Ocenzurowano. List ze Strzebielinka, wystawa czynna do 30.06.,   

Biblioteka Uniwersytecka
 godz. 18.30  50 x 50 - Władysław Szulc – fotografia, do 26.06.,  Dwór Artusa

5.06. (środa)
 godz. 17.00  Warsztaty „Przedsiębiorcza kobieta”,  Od Nowa

  Spotkanie „Jak budować trwałe partnerstwo w międzynarodowych projektach 
kulturalnych”,  CSW 
  Fonografika Young Stage: Kompleks Małego Miasteczka, SoaW, Spin,  Lizard King

6.06. (czwartek)
 godz. 12.00  Grupa Plastyczna Batik, wystawa czynna do 30.08.,   Filia nr 2 Książ-

nicy Kopernikańskiej, ul. Kościuszki 47
 godz. 17.00  Wspomnienia z podróży do Kambodży,  Muzeum Etnograficzne 
 godz. 18.00  Jamajski Rum 13 - koncert Root Wise,  Carpe Diem
 godz. 20.00  Koncert Sandaless + Draże,  Stary Anioł

  Euroshorts, także 7.06.,  Kino Centrum
  10. urodziny NRD, do 8.06.,  Klub NRD

7.06. (piątek)
 godz. 10.00  Dni Teatru, także 8.06.,  MDK 
 godz. 17.30  W życiu jak w teatrze, - wystawa czynna do 21.06.,  WOAK
 godz. 19.00  Harmonica Bridge 2011 – prezentacja wybranych koncertów Festi-

walu, także 13.06.,  Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 19.00  Koncert z najlepszymi uczniami ZSM,  Sala Koncertowa Zespołu 

Szkół Muzycznych 
  Toruńskie tradycje lotnicze, do 18.08.,  Ratusz Staromiejski

8.06. (sobota)
 godz. 10.00-21.00  Śniadanie Na Trawie – piknik ekologiczny,  Rynek Nowomiejski
 godz. 10.00–13.00  XXXII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego Hejże dzieci, 

hejże ha! , także 9.06.,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 11.00  Dzień Dziecka Bajkowy stragan,  Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 12.00  Antoni Grabowski – wybitny tłumacz-esperantysta wśród wybitnych 

ludzi Torunia,  Biblioteka Pedagogiczna
 godz.17.00  XVII Pokazy Sztuk i Sportów Walki (Festiwal Budo),  amfiteatr Mu-

zeum Etnograficznego
 godz. 19.00  Carl Orff „Carmina Burana”,  Kościół Akademicki Świętego Ducha
 godz. 20.00  Od Nowa Na Obcasach: Tortilla Akustycznie,  Od Nowa

9.06. (niedziela)
 godz. 11.00  Test języka angielskiego,  MDK
 godz. 12.00  Marsz dla Życia i Rodziny,  stare miasto
 godz. 17.00  III Festiwal Cichej Muzyki: Muzyka dawna od średniowiecza do ba-

roku,  Ratusz Staromiejski
 godz. 17.00  Teatr Afisz: Rejs w klimacie Rejsu – premiera,  Hotel Bulwar

10.06. (poniedziałek)
  Maja Rosińska  - wystawa czynna do 5.07.,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej, 
ul. Jęczmienna 23
  Święto Galerii, wystawa czynna do 29.07.  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twór-
czości Dziecka, ul. Kościuszki
   Mark Olbrich Blues Eternity (Wlk. Bryt.) gościnnie Jimmy Thomas (USA)  
& Sławek Wierzcholski. Support: Krzysztof Wałecki i Darek Pietrzak - występ aku-
styczny.  Pub Pamela

11.06. (wtorek)
 godz. 17.45  Otwarcie wystawy prac uczestników zajęć „Trening kreatywności” 

oraz „Gry i zabawy plastyczne, ruchowe, itp.”,  Dom Muz, ul. Poznańska

12.06. (środa)
 godz. 18.00  Podsumowanie zajęć Teatru Ruchu z elementami tańca,  Dom Muz, 

ul. Poznańska 
 godz. 18.00  Geek Girls Carot,  CSW
 godz.19.00 F otografia Eweliny Kamińskiej„Emilia”, do 30.06.,  Od Nowa

  Eksmisja, reż. Filip Antoni Malinowski,  Kino Centrum
  Fonografika Young Stage: All Eyez On Me, Soqreates, Soray,  Lizard King

13.06 (czwartek)
 godz. 16.00  Co kraj to obyczaj... Indonezyjska codzienność, Klub Seniora „Zacisze”
 godz. 18.00  Spotkanie autorskie z Michałem Okońskim,  CSW 
 godz. 18.00  Etnologiczne ABC: Ludowa kosmologia,  Muzeum Etnograficzne 
 godz. 18.00  Social Internet Mobile Toruń,  CSW

DZIEŃ PO DNIU 6CZERWIEC/2013  godz. 19.00  Teatr Tańca „AKRO”: „Spieszmy się kochać ludzi” i „Podsłuchane”,  MDK 
 godz. 19.00  PRZEgląd sztuka w filmie: Międzynarodowy Przegląd Sztuki Video 

THE01,  CSW

14.06 (piątek)
 godz. 13.00  KATAR: Finał przeglądu Taniec,  Od Nowa
 godz. 18.00  Toruń w akwareli Adama Papke,  Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 19.00  Teatr Perpetuum Mobile: Arystofanes - Sejm kobiet,  CSW
 godz. 19.00  Jubileusz 20-lecia Teatru Tańca „AKRO”, Teatr Baj Pomorski 
 godz. 19.15  Pięciolinia dla Papieża – Oratorium na cześć Księdza Frelichowskie-

go,  kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 godz. 21.00  Hausy w drażach!,  Cafe Draże 
 godz. 22.00  Electro Moustache vol. 12,  Klub NRD

  Ewa Doroszenko - Fałszywe wspomnienia, Jacek Doroszenko - Artifact hunt, 
Katarzyna Hołda – Lalki, Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie: Michał 
Smandek - Heavy Metal, wystawy czynne do 14.07.,  Galeria Wozownia
  Ludomir Franczak - Odzyskane, wystawa do 11.08.,  Galeria Wozownia

15.06 (sobota)
 godz. 12.00  Master Musztrada – impreza rowerowa,  Od Nowa
 godz. 16.00-18.00  Robótki pod chmurką,  Muzeum Etnograficzne 
 godz. 16.00 A.  Lindgren „Pippi Pończoszanka” – premiera,  Teatr Horzycy
 godz. 16.00 i 17.00  Czas Dla Nas - Koncerty rodzinne,  Dwór Artusa
 godz.17.00  Psotki i Śmieszki: „Podróże małe i duże” - premiera,  Teatr Baj Po-

morski
 godz. 17.00  Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria,  Kulturhauz 
 godz. 20.00  audioskopia: 4 Kazuhisa Uchihashi (JP), Michał Górczyński (PL), 

Origami Boe (NO),  CSW
 godz. 21.00  SoundSpotting 7 techno / minimal /electronika,  Klub NRD

  Tribute to Pink Floyd – Koncert Spare Bricks,  2Światy

17.06. (poniedziałek)
 godz. 10.00  „Zabawa przysłowiem”,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-

nosprawnych 
 godz. 13.00  „Zoom na Toruń” - otwarcie wystawy pokonkursowej,  MDK

godz. 19.00  U progu Camino - spotkanie,  Dwór Artusa
  Święto Galerii, wystawa czynna do 31.07.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twór-
czości Dziecka
  Akcja humanitarna. Fotografie Tomasza Woźnego z Sudanu Południowego,  
do 19.08.,  Klub Niebo

18.06. (wtorek)
 godz. 11.00  Zakończenie 21. edycji Programu edukacji kulturalnej dla dzieci  

ze szkół wiejskich,  Muzeum Etnograficzne
 godz. 12.00  Muzeum-panaceum: Sabat z Tuwimem,  Muzeum Etnograficzne 
 godz. 19.00  Miniorkiestra,  Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 19.00  Pokaz filmu z muzyką na żywo na zakończenie sezonu: „Antena”, 

reż. Esteban Sapir, Argentyna 2007,  Od Nowa

19.06. (środa)
 godz. 16.00  Barowe Żywioły oraz gitarzyści,  Rynek Staromiejski 
 godz. 18.00  „CEINAT i przyjaciele”- spektakl taneczny,  MDK

20.06. (czwartek)
 godz. 18.00  Refugee Review - VIII przegląd filmów o tematyce uchodźczej, także 

21.06.,  Tumult
 godz. 18.30  Spotkanie autorskie z Danutą Bula,  Dom Muz, ul. Podmurna 
 godz. 20.30  Transmisja Poetycka CT780,  Klub Niebo

  Konferencja: Neuro-historia sztuki?, także 21.06.,  CSW

21.06. (piątek)
 godz. 14.00  Lalki Szmacianki  - warsztaty dla dzieci,  Galeria Wozownia
 godz. 16.00  Impreza hip-hopowa Run The Globe,  Od Nowa
 godz. 16.00  Święto Muzyki,  różne miejsca, głównie na starówce
 godz. 19.00  Heinz Cibulka - W rytmie światła i mroku, wystawa czynna do 15.09.,  CSW
 godz. 19.00  Zdziczest i Gniewosądka. Łowcy tożsamości,  Kulturhauz
 godz. 19.00  Święto Muzyki – Avdeeva w Toruniu,  Dwór Artusa

  Wystawa malarstwa artystów polskich z Grodna,  Galeria Na Piętrze
  Refugee Review: Pull The Wire + Byle Yak,  2Światy 

22.06. (sobota)
 godz. 12.30  Urban Dance Meeting 5 - zawody tańca ulicznego,  Rynek Nowomiejski
 godz. 16.00-23.00  Urodziny Torunia – piknik rodzinny,  Błonia nadwiślańskie
 godz. 19.00-22.00  II Międzynarodowe Spotkanie Ruedowe,  Rynek Staromiejski
 godz. 18.00-22.00  Muzeum wieczorową porą,  Muzeum Etnograficzne 
 godz. 20.00  Regaty wioślarskich ósemek o puchar Prezydenta Miasta Torunia,  Bulwar 

Filadelfijski
  III Toruńska Noc Muzealna związana z obchodami Święta Miasta,  Muzeum Okręgowe 

23.06. (niedziela)
 godz. 12.00  Rodzinne spotkania z Kulturką w gorących, kubańskich rytmach,   

Muzeum Etnograficzne 
 godz. 15.30-16.30  Święto Miasta: Bractwo Kurkowe – intronizacja Króla Kurkowego, 

 Rynek Staromiejski
 godz. 16.30  M. Prześluga „Dziób w dziób” – premiera,  Teatr Baj Pomorski
 godz. 16.40-21.00  Święto Miasta: występy zespołów i solistów,  Rynek Staromiejski
 godz. 19.00  Teatr Afisz: Lecz się w szpitalu,  Hotel Bulwar
 godz. 21.00  Święto Miasta: Piernikowa Aleja Gwiazd,  Rynek Staromiejski
 godz. 21.30  Święto Miasta: Koncert Bogdana Hołowni i gości,  Rynek Staromiejski

24.06. (poniedziałek)
 godz. 16.00-21.00  Święto Miasta: Koncerty na scenie,  Rynek Staromiejski
  Alvon Johnson Blues Band (USA), support: Open Blues.  Pub Pamela

26.06 (środa)
 godz. 19.00  Premiera Teatru Bezimienni - Matki,  MDK 

27.06. (czwartek)
 godz. 16.00  Kambodża,  Klub Seniora „Zacisze”
 godz. 18.00  Podsumowanie sezonu pracy amatorskiego Teatru Amorficznego,   

Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 19.00  L.A.S.K.I,  Cafe Draże
  Fonografika Young Stage: Finał Regionalny,  Lizard King

28.06. (piątek)
 godz. 17.00  Kobiety w elitach społecznych,  Kino Centrum 
 godz. 17.00  Pokaz filmów dziecięcych + Taper - jammer kids,  Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 19.00  Dziennik podróży z Ostatnią wieczerzą - Jerzy Murawski, wystawa czynna 

do 31.07.,  Dwór Artusa
 godz 19.00  PRZEprojekt: Zjazd Marzycieli, wystawa czynna do 15.09.,  CSW

29.06. (sobota)
 godz. 20.00  Thorunium: prawykonanie utworów Jędrzeja Rocheckiego,   

Kościół oo. Jezuitów pw. Ducha Świętego
  Koncert: Włochaty + Complex,  2Światy
  Muzeum - lubię to!, do 30.06.,  Rynek 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


