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Światowy Dzień Uchodźcy w Dworze Artusa
16.06. (poniedziałek), godz. 16.00 i 19.00, Artus Art Cinema/sala 
mała
Z okazji Światowego 
Dnia Uchodźcy Dwór 
Artusa wspólnie z Pol-
ską Akcją Humanitarną 
zaprasza na dwa wyda-
rzenia. O godz. 16.00 
odbędzie się pokaz 
filmu „Goodbye and Be 
Happy”, opowiadającym 
o mieszkańcach ośrodka 
dla uchodźców w Grupie 
k. Grudziądza. O godz. 
19.00 w Sali Małej za-
praszamy na spotkanie 
z fotografem Maciejem 
Moskwą, autorem zdję-
cia roku w konkursie  
BZ WBK Press Photo 2013.
Wstęp wolny

Oprowadzanie po Dworze Artusa
17.06. (wtorek), godz. 16.30, 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, ulgowy 4 zł

Winogranie – Tymon Tymański & Dario Alberti – unplugged
19.06. (czwartek), godz. 20.00, sala wielka

W czerwcu do Dworu Artusa 
po raz kolejny zawita Wino-
-Granie. Akcja ma za zadanie 
propagować kulturę picia wina, 
dostarczać pretekstów do spo-
tkań z bliskimi oraz wzboga-
cać wiedzę na temat win. A to 
wszystko podczas „muzycznej 
podróży”, którą zapewni aku-
styczny występ Tymona Ty-
mańskiego i Dario Albertiego. 
Ich projekt to eklektyczny re-
pertuar, w którym znajdziemy 
standardy jazzowe lat 30-tych, 
kultowe covery rockowe z lat 

60-tych oraz kompozycje własne. Chilloutowo, z humorem, po prostu idealnie. Nie tylko 
dla miłośników wina. 
Bilety: 25 zł, ulgowy 20 zł

Art-Żart, czyli plenerowy konkurs na najlepszego „suchara”
29.06. (niedziela), godz. 15.00-17.00, Plenerowa scena na Rynku 
Staromiejskim
W ramach letniej sceny plenerowej Dwór Artusa zaprasza na nietypowy konkurs - „suchych 
żartów”. Każdy chętny, będzie mógł opowiedzieć dowcip, dykteryjkę, słowną anegdotkę. 
Najlepsze nagrodzone zostaną upominkami. A wszystko w rytm naprawdę dobrej muzyki, 
którą grać będziemy spełniając życzenia publiczności.
Wstęp wolny

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

„Zew wolności”, czyli 25 lat w toruńskiej kulturze 
3.06. (wtorek), godz. 19.00, sala wielka
Debata z okazji dwudziestopięciolecia wolnych wyborów, w której wraz z animatorami, artystami i dzien-
nikarzami, postanowiliśmy przyjrzeć się ostatniemu ćwierćwieczu w toruńskiej kulturze. Jak bardzo zmie-
nił się nasz pejzaż kulturalny przez te lata, czy teraz jest łatwiej, czy może wręcz przeciwnie? W dyskusji 
wezmą udział m.in. Mirosław Maurycy Męczekalski, prof. Aleksander Nalaskowski, Andrzej Churski, 
Grzegorz Grabowski, Bogumiła Przeperska, Tomasz Bielicki, Mariusz Składanowski.
Wstęp wolny

25 lat wolnych wyborów w Polsce.  
Kino Wolność
4.06. (środa), godz. 18.00,  
Artus Art Cinema
W ramach projektu Kino wolność, Dwór Artusa zaprezentuje 
cykl sześciu wybitnych obrazów dokumentalnych mających 
pokazać jak doniosłe znaczenia miały wolne wybory. Pokaza-
ne zostaną następujące filmy:
„Z punktu widzenia nocnego portiera” 
(reż. Krzysztof Kieślowski) 
„Szczurołap” (reż. Andrzej Czarnecki)
„Fan” (reż. Wojciech Maciejewski)
„Dokąd” (reż. Paweł Kędzierski)
„Usłyszcie mój krzyk” (reż. Maciej Drygas)
„Moje zapiski z podziemia” (reż. Jacek Petrycki)
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie DA w dniu seansu 
w godzinach 17.00-18.00

Pięciolinia dla papieża
5.06. (czwartek), godz. 19.00, sala wielka
Kolejne muzyczne spotkanie poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II. Już po raz jedenasty kompozytorzy 
starszego i młodszego pokolenia pochodzący z naszego regionu oddadzą hołd wybitnemu rodakowi, 
prezentując swoje utwory. Usłyszymy kompozycje m. in. Aleksandry Brejzy, Magdaleny Cynk oraz Ewy 
Fabiańskiej.
Wstęp wolny

Regional Press Photo 2012 – 
wystawa fotografii reportażowej 
10.06. (wtorek), godz. 18.30, Galeria 
Artus 
To wystawa prezentująca dorobek fotoreporterów 
z naszego regionu. Konkurs, którego inicjatorem 
jest Muzeum Fotografii w Bydgoszczy spotkał 
się z dużym odzewem zarówno uczestników jak 
i publiczności. Jury oceniło zdjęcia w kategoriach: 
kultura, życie codzienne, wydarzenia, sport oraz 
historia. Największą popularnością cieszyły się ka-
tegorie sport oraz życie codzienne.
Wstęp wolny

Czwartek z filozofią – Filozofia ludzkiej egzystencji
12.06. (czwartek), godz. 18.30, sala mała
Wykład prof. dr hab. Mirosława Żelaznego
Tematem kolejnego filozoficznego spotkania w Artusie będzie egzystencja. Nie jest to puste słowo odno-
szące się do niejasnych dla wszystkich terminów, jak godność czy osobowość. Ma ona konkretny sens, 
który wyjaśni prof. Mirosław Żelazny z toruńskiego UMK. Czy na przestrzeni wieków definicja ta ewalu-
owała i czy dziś nie jest przez nas zatracana? Dowiemy się na najbliższym Czwartku z filozofią.
Wstęp wolny

DWÓR ARTUSA

Repertuar

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

Arena, do 28.09.
Począwszy od obalenia muru berlińskiego, poprzez zamach na World Trade Center, aż po glo-
balny kryzys finansowy, życie w skali całej planety staje się coraz bardziej podporządkowane 
wpływowi polityki. Sztuka zarówno prowadzi do tych przewrotów, jak i je dokumentuje. Szuka 
nowych dróg zmian społecznych, ale także tworzy przestrzeń refleksji i dyskusji. Dokładnie na 
tych przesłankach oparta jest Arena – projekt, który funkcjonować ma nie tylko jako wystawa, 
ale też dynamiczny program pokazów wideo – medium, które w sposób najbardziej masowy 
rozpowszechnia i kanalizuje dziś przekaz artystyczny. To również platforma wykładów, spotkań 
i dyskusji z udziałem międzynarodowych kuratorów oraz uczestniczących w projekcie artystów, 
a także gościnnych wykładowców z Polski.
Kalendarz wydarzeń (mogą nastąpić modyfikacje):
5.06. (czwartek), godz. 18.00 pokaz filmowy/wykład – Antonia Alampi
Stój i patrz: prawdziwy świat, który obiecywali, nie jest tam, przestrzeń wystawy ARENA, I piętro 
CSW
12.06. (czwartek), godz. 19.00 pokaz filmowy/wykład – Mirosław Bałka
13.06. (piątek) 
godz. 19.00 otwarcie wystawy Zbyszka Trzeciakowskiego w ramach trzeciego aneksu do wysta-
wy ARENA, zatytułowanego „Milczenie Marcela Duchampa jest przeceniane”
godz. 19.45 spotkanie z Sergio Edelszteinem, dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej 
w Tel Awiwie, przestrzeń wystawy ARENA, I piętro CSW
5.09. (piątek), godz. 19.00 otwarcie wystawy Justyny Scheuring, Nie uczestniczę, ale cię kocham
18.09. (czwartek), godz. 18.00 wykład – Stanisław Ruksza
24.06. (wtorek) Spotkanie z Mirosławem Bałką
Mirosław Bałka to jeden z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy. Spotkanie z nim odbę-
dzie się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie ARENA.

PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii, do 31.08.
•  Młody Plakat Hiszpański (wystawa plenerowa przed budynkiem CSW), do 22.06.
•  Współczesna Hiszpańska Ilustracja Książkowa (wystawa na tarasie CSW), do 27.06.
•  Obszar Roboczy – plakaty i ilustracje Bogny Otto-Węgrzyn (wystawa w niecce, na parterze 

CSW).

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

IMPREZY:
TORMIAR – Festiwal Architektury i Wzornictwa: Rehabilitacja 
Wyobraźni, 26.06-01.07.
Nowy festiwal dizajnu. To pierwsze tego formatu wydarzenie dedykowane architekturze prze-
strzeni publicznej drugiej połowy XX wieku, w tym głównie realizacjom z czasów PRL-u. Wystawy: 
26.06-21.09
•  26.06. (czwartek), godz. 19.00 wernisaż i otwarcie festiwalowych wystaw:
Toruńska Architektura Wnętrz 1945-2000 oraz II Indywidualna wystawa Franciszka Michałka
•  27.06. (piątek) spotkania z projektantami wokół toruńskiej architektury wnętrz
•  28.06. (sobota) spotkania wokół tematu mozaiki oraz postaci Franciszka Michałka, warsztaty 

edukacyjne dla dzieci
•  29.06. (niedziela) Toruńskie Targi Designu
•  30.06-01.07. (poniedziałek-wtorek) Ogólnopolska konferencja naukowa: Rehabilitacja wy-

obraźni. Polska architektura wnętrz 2. połowy XX w.
•  26.06-29.06. (czwartek-niedziela) Klub festiwalowy na bulwarze sztuki przed CSW

LABSEN
Zmysłoteka
•  3.06. Wio! - Pęd na kucu z rozwianą grzywą, wycieczka za miasto, na wieś, wizyta w gospodar-

stwie. Szczodrze sypniemy ziarnem dla kur, przy okazji wykorzystamy je i my! - do tworzenia, 
przesypywania i barwienia. Poszukamy podkowy na szczęście, a na świat zerkniemy przez ła-
ciate okulary.

SGALERIE
•  10.06. Książeczka - Czas pisać gęsim piórem, odciskać jak na drukarskiej prasie, tworzyć literowy 

zawrót głowy! Będziemy tworzyć i podziwiać książki! Starodruki, literowe kolaże i ilustratorski fach 
czekają na odkrycie.

•  17.06 Truskawkowe pole - Truskawkowy aromat i smak zawładną tym spotkaniem. Przyrządzimy 
koktajl truskawkowy, a przy okazji nieco pachnącej i barwiącej naturalnej farby. Na głowy wdzie-
jemy szypułki, w rożki wpakujemy lody truskawkowe, a w pudłach odkryjemy truskawkowy pył...

•  24.06. Miodek - Plastry słodyczy w artystycznym działaniu. Lepkość i słodycz miodu na języku, 
na palcach i w twórczych akcjach. Cudny zapach akacjowego pomieszany z goryczką gryczanego. 
Wszystkie barwy miodu i małe pszczoły do pomocy. Witamy w rozbzyczanym ulu!

EDUAKCJE
Dzień Dziecka w CSW: Wędrówki z Niesporczakiem
1.06. (niedziela), CSW, Bydgoskie Przedmieście, Starówka
Gra miejska dla dzieci, dorosłych i zwierzaków. Wiek: 5-105 lat.
godz. 11.00 start gry, parter CSW (Labsen)
Gdzie na toruńskiej Starówce znaleźć można smoka, lwa albo papugę? Gdzie na Bydgoskim Przed-
mieściu czai się lis? Podczas Wędrówek z Niesporczakiem nie tylko odnajdziecie różne fantastyczne 
stworzenia, ale dowiecie się także wiele o współczesnej architekturze. Wyciągamy Was na Wędrówki 
z Niesporczakiem – mikroskopijnym stworzeniem, które jest w stanie przetrwać najstraszniejszą ka-
tastrofę i co więcej, stało się inspiracją współczesnych artystów i architektów.

Warsztaty z animacji poklatkowej – portret rodzinny
7.06. (sobota), godz. 12.00, Labsen
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazje wykonać wyjątkowy animowany portret własnej rodzinny. 
Podczas warsztatów zostaną sfotografowani, a następnie wykonają na podstawie wydrukowanych 
fotografii postacie, które po udekorowaniu będą mogli zaanimować. Dodatkowo będzie można stwo-
rzyć flibooka, czyli książeczki z poruszającą się postacią. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie 
aparatu fotograficznego i statywu. Wiek dzieci: 8-12 lat. Cena: 7 zł od osoby.

Kadry z szafy – Poszperaj w szafie, zrób fotografie!
22.06. (niedziela), godz. 12.00-15.00, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu – Amfiteatr
Impreza plenerowa, otwarta akcja, przygoda z fotografią i modą. Działania dla rodzin, dzieci, mło-
dzieży, dorosłych i seniorów. Działania przygotowane przez Seniorów i Licealistów dla mieszkańców 
Torunia, szczególnie Bydgoskiego Przedmieścia, zainteresowanych odkrywaniem tajników fotogra-
fii. Zachęcamy do poszukiwania we własnej szafie ubrań i dodatków nawiązujących do lat 60., 70. 
i 80. – w takich strojach zapraszamy na plenerową sesję. Efekty działań z akcji będzie można oglądać 
podczas wystawy w CSW.
Stanowiska twórcze:
1.  Szafa (camera obscura) – do niej będzie można wejść i zaobserwować moment powstawania ob-

razu w aparacie fotograficznym.
2.  „Kamery” ręcznie robione:) zakładane na głowę (pozwalające obserwować rzeczywistość)
3.  Otworkowe Atelier Fotograficzne pozwalające przymierzyć rekwizyty/stroje związane z latami 60., 

70. i 80., a następnie sfotografować camerą obscura na przygotowanym specjalnie tle.
4.  Stolik do zbierania opowieści – przy nim zbierane będą opowieści i wypowiedzi sfotografowanych 

osób tak, aby te stały się częścią podpisu na wystawie.
5.  Najbardziej wytrwali uczestnicy naszej akcji będą mieli szanse zdobyć model Camery Obscura do 

złożenia i używania w domu.

Kadry z szafy – wystawa fotografii, 28.06. (sobota), godz. 16.00, Labsen
Wernisaż podsumowujący roczny projekt Seniorzy w akcji! – Kadry z szafy.
Podczas wystawy zobaczyć będzie można fotografie w technice luxografii, fotografie wykonane  
camerą obscura oraz modowe fotografie cyfrowe nawiązujące do stylu lat 60., 70. i 80.

Do 6x Sztuka, 30.06.- 5.07.
Wakacyjny cykl warsztatów dla dzieci, organizowanych przez CSW we współpracy z 5 różnymi 
ośrodkami kultury w Toruniu. 6 toruńskich instytucji, sześć dni intensywnych działań, eksperymenty 
plastyczne, teatralne i multimedialne. W tym roku na działania artystyczne zapraszamy do Domu 
Harcerza, Młodzieżowego Dom Kultury, Muzeum Etnograficznego, Domu Muz, Dworu Artusa oraz 
Centrum Sztuki Współczesnej.

CZYTELNIA
Z cyklu „WyOBRAZ sobie”: Rzeczywistość – Zdjęcie – Odbiorca. Prawda 
i interpretacja w fotografii
11.06. (środa), godz. 18.15
Tym razem wraz z gośćmi – Adamem Mazurem I Witoldem Kanickim porozmawiamy o dylematach fo-
tografii. Dr Witold Kanicki, historyk sztuki, specjalizuje się w teorii i historii fotografii. Poza fotografią 
w obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się sztuka współczesna, a także teoria arty-
styczna. Wykładowca w Katedrze Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Autor publikacji 
naukowych i krytycznych (m.in. w „Kwartalniku Fotografia”, „Artluku”, „Szumie”). Dr Adam Mazur, 
historyk sztuki, krytyk, kurator i amerykanista. Redkator naczelny magazynu „Szum”. Organizatorem 
jest Fundacja Court Watch Polska.



Pozostać artystą, do 9.06.
Wystawa tytułem nawiązuje do stwierdzenia Pabla Picassa, że „wszystkie dzieci są artystami, 
sztuką jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”. To prezentacja osób, które przed laty uczęsz-
czały na zajęcia w Galerii a później swoje życie związały z wybraną dyscypliną sztuk plastycz-
nych. Swoje grafiki, rysunki, fotografie i prace malarskie pokażą Justyna Dombrowska, Magdale-
na Gromadzka, Katarzyna Jastrzębska, Tomasz Kwiatkowski i Miłosława Mazur.

Święto Galerii, 12.06 – 15.07.
Podsumowanie działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dydaktycznych w roku eduka-
cyjnym 2013/2014. Prace są przykładami różnorodnych postaw twórczych, rozwiązań plastycz-
nych, tematów, technik, zarówno tradycyjnych jak malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, jak i tych 
najnowszych związanych z grafiką komputerową i animacją 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

Prace dzieci z Mołdawii, do 16.06.
Wystawa jest pierwszą tak dużą zorganizowaną przez Galerię prezentacją prac dzieci i młodzieży 
z tego trochę mało znanego nam, a przecież nieodległego geograficznie, kraju. Większość po-
kazanych na wystawie rysunków, grafik i prac malarskich pochodzi z Kiszyniowa i miasta Kaguł.

Święto Galerii, 20.06 – 31.07.
Wystawa najciekawszych prac powstałych w mijającym roku na zajęciach plastycznych w pra-
cowniach dydaktycznych Galerii.

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

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

Jolanta Kuszaj - Malarstwo, do 9.06.
Jolanta Kuszaj zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką. Studiowała na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. W 2012 roku ukończyła studia doktoranckie. Zobaczymy realizacje doktor-
skie artystki, Kreacje obrazu miasta, inspirowane obrazami miast z naszego regionu.

Toruńskie spacery fotograficzne - Toruń w konwencji retro
5.06. (czwartek), godz. 18.00, do 4.07.
Na wystawę składają się prace członków Stowarzyszenia Toruńskie Spacery Fotograficzne.  
To największe i najbardziej prężne zrzeszenie tego typu działające w mieście. Na 2014 rok przy-
pada 4. rocznica powstania TSF. Comiesięczne plenery organizowane w mieście i w regionie 
złożyły się do tej pory na 6 wystaw i wydany w 2012 roku album fotograficzny. Zestaw zdjęć 
w Domu Muz to 34 fotografie i 19 – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. To techniki zarów-
no cyfrowe, jak i analogowe. Zdjęcia łączy monochromatyczna tonacja oraz miejsce – Bydgoskie 
Przedmieście, pokazane bez wyraźnych elementów współczesności. 

Wystawa zbiorowa wykładowców i studentów pracowni serigrafii
6.06. (piątek), godz. 18.00, do 4.07.
Druga wystawa z cyklu 5 pracowni Zakładu Grafiki UMK. W latach 60. ubiegłego wieku docie-
rały do Polski wiadomości o funkcjonowaniu w USA i krajach Europy Zachodniej nowej techniki 
graficznej – serigrafii. Ponieważ dysponowała ona szerokim wachlarzem środków plastycznego 
wyrazu, takich jak np. pełne brzmienie koloru, nowe faktury, duży format, możliwość włączenia 
fotografii, druk na różnorodnych podłożach, wzbudziła duże zainteresowanie w polskim śro-
dowisku plastycznym. Wówczas na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Zakładzie Gra-
fiki prof. Bogdan Przybyliński podjął prace zmierzające do uruchomienia Pracowni Serigrafii. 
W 1970 r. pracownia została udostępniona i włączona do realizacji programu nauczania w Zakła-
dzie. Pod koniec lat 90. XX w. Pracownia przeżyła swoiste „przyspieszenie” dzięki gwałtownemu 
rozwojowi standardów technologicznych. 

Na wystawy wstęp wolny.

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – HUMANISTICUM 
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1

Ars – Principia, do 22.06.
Wystawa jest dedykowana Janowi Pawłowi II w roku kanonizacji oraz dla upamiętnienia  
15. rocznicy spotkania z polskim środowiskiem naukowym na Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka 7 czerwca 1999 r. Tematem wystawy są ponadczasowe wartości obecne w życiu i w sztuce,  

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

VI Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ i tak, i tak, 
i tak… do 29.06. 
Tegoroczna edycja jest pierwszą w formule biennale, skierowana jest do studentów i absolwentów 
dwóch ostatnich lat wszystkich uczelni artystycznych w Polsce. Organizatorzy w równym stopniu 
przykładają wagę do tego, co stanowi ugruntowaną historycznie tradycję rysunkową, jak i do współ-
czesnych poszukiwań nowych terytoriów rysunkowych. W tym roku sformułowali dla uczestników 
konkursu proste zadanie i odpowiedź: „Czy i jak dzisiaj Rysować? Można i tak i tak i tak i jeszcze 
inaczej. Rysunku jako środka poznania i opisywania rzeczywistości, rysunku ‘jako organu zało-
życielskiego’ każdej myśli pierwszej, każdego spojrzenia i każdej realizacji szukajmy wszędzie 
i dajmy wyraz jego wielopostaciowemu istnieniu” (prof. Bogdan Chmielewski). Swoje propozy-
cje na wystawę przysłało blisko 300 młodych twórców, z czego jury do wystawy zaprosiło blisko  
90 osób. Będzie można zobaczyć rysunek klasyczny, ilustrację, animację, instalacje, a także dzia-
łania rysunkowe i performance. Specjalnym wydarzeniem tegorocznej edycji będzie wystawa prac 
Ryszarda Wieteckiego. Zaprezentuje on cykl prac wykonanych autorską techniką, nazwaną printami, 
jest to połączenie tradycji ze współczesnością. To nowoczesna forma druku na płótnie malarskim, 
przy wykorzystaniu techniki cyfrowej.

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
Ceny biletów:
normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł, grupowy (5-15 osób) – 15 zł, wtorek, niedziela - wstęp wolny

Imprezy:
Wykład Barbary Widery „Scenografia, pop-kultura, masowa produkcja 
w architekturze najnowszej”, 2.06. (poniedziałek), godz. 17.00
W wykładzie poruszane są zagadnienia relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą architektury, wyrażają-
cych się poprzez iluzję, impresję i multisensualny charakter dzieła. Autorka stawia pytania na temat 
idei i formy w architekturze współczesnej. (…) Wybrane projekty ukazują wielowątkowy rozwój ar-
chitektury współczesnej. Barbara Widera, architekt i autorka pracy doktorskiej ukazującej związki 
pomiędzy modą a architekturą w XX wieku. Wstęp wolny

Warsztaty dla dzieci i młodzieży RYSOWAĆ i tak, i tak, 11.06. (środa)
Początek zajęć stanowić będzie krótka wycieczka po galerii, podczas której uczestnicy będą mieli 
okazję obejrzeć Ogólnopolską Wystawę Rysunku. Zwieńczeniem warsztatów będzie próba wykona-
nia własnej pracy zainspirowanej jednym z wybranych dzieł. Zajęcia adresowane są dla grup zorga-
nizowanych ze szkół jak i osób indywidualnych. Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, 
grupowy 15 zł. Ilość miejsc jest ograniczona

Wykład Czesławy Frejlich połączony z promocją książki 
„Zaprojektowane”, 12.06. (czwartek), godz. 18.00
Wystąpienie poświecone polskiemu wzornictwu po roku 2000. To czas, gdy polski dizajn zaczął być 
widoczny już nie tylko w galeriach i na wystawach, ale również w sklepach i przestrzeni publicznej. 
Na użytek książki Polish Design: Uncut autorzy (Czesława Frejlich i Dominik Lisik, fot. Przemek Szu-
ba) oraz jej polskiej wersji pt. Zaprojektowane zgromadzili obszerny materiał, z którego wyselek-
cjonowali przykłady najbardziej charakterystyczne dla tego okresu. Wyroby, głównie przemysłowe 
zebrane zostały w siedmiu działach – meblarstwo, transport, urządzenia domowe i specjalistyczne, 
lampy, ceramika i szkło, tkaniny i zabawki oraz w niewielkim wyborze eksperymenty. Dopełnieniem 
są wywiady z 12 projektantami. Czesława Frejlich – wykłada na krakowskiej i warszawskiej ASP.  
Do końca lat 90. pracowała jako projektantka wzornictwa. Wstęp wolny

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

Lech Wolski – Obrazy najnowsze (malarstwo), do 13.06.
Ireneusz Kopacz – Kolaż, 15.06. – 26.07.
Prace z cyklów „Obrazy Topograficzne” i „Struktury realne”

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

Z

natomiast jej celem jest kultywowanie sztuki opartej na tradycjach humanistycznych oraz 
uniwersalnych, ponadczasowych wartościach, takich jak: dobro, prawda i piękno. W wysta-
wie biorą udział zaproszeni artyści z różnych ośrodków akademickich i środowisk twórczych 
w Polsce i z zagranicy, a także twórcy toruńscy, artyści pracujący na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK, oraz młodzi artyści - absolwenci uczelni artystycznych i studenci studiów doktoranc-
kich. Autorka koncepcji wystawy i kurator wystawy: Mirosława Rochecka 
Miejsca ekspozycji:
Akademicka Przestrzeń Sztuki – Humanisticum, Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1
Galeria Forum - Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32
Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina
Wydział Teologiczny, ul. Gagarina
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II 
Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Chopina

GALERIA NAD WISŁĄ
ul. Przybyszewskiego 6

Dominik Stanisławski - Jeśli zimową nocą podróżny
8.06. (niedziela), godz. 18.00, do 22.06.
Artysta jest doktorantem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

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

Galeria 011
Wystawa zwierząt egzotycznych, 8.06.(niedz.), godz. 10.00-16.00
Organizatorami wydarzenia są Dawid Reschke, Marcin Osiński oraz Aleksandra Kłysz, którzy 
terrarystyką zajmują się już od 10 lat. Z wielką pasją poszerzają swoje hodowle. Podczas 
wystawy będzie można zobaczyć wiele gatunków ptaszników, jaszczurki, węże oraz płazy. Na 
szczególną uwagę zasługują rzadko spotykane gatunki takie jak: felsumy madagaskarskie, 
agamy brodate, gekony orzęsione oraz czakuele zwyczajne. Ponadto do elementów wystawy 
należeć będą terraria odzwierciedlające biotopowe warunki hodowlanych zwierząt egzotycz-
nych oraz różnorodne fotografie. Wystawa czynna w godzinach 10.00-16.00. Wstęp wolny

Wystawa grafiki Macieja Korżela - Emonimalizm (minimalistycznie 
o emocjach), do 7.06.
Maciej Korżel – rysownik, malarz, grafik oraz autor tekstów. Na wystawę składa się kilkadzie-
siąt grafik, które łączą sztukę z poezją. Pierwotnie termin „emonimalizm” oznaczał „minima-
listycznie o emocjach”. W procesie tworzenia jego konotacje nabrały szerszego kontekstu 
i obecnie odnoszą do minimalistycznych środków i form, użytych na potrzeby wyrażania bo-
gactwa stanów ducha (afekty, uczucia, intuicje, pragnienia etc.), wiążących się z własnymi 
doświadczeniami oraz międzyludzkimi relacjami. 

Galeria Dworzec Zachodni
Ars Principia, do 22.06. (opis przy Akademickiej Przestrzeni Sztuki)

Galerie czynne: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-17.00;
w dniu wernisażu: 19.00-22.00
Na wystawy wstęp wolny

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

Objazd Obrazów Pełnych Szczęścia, 2-8.06.
W ramach „poruszającej się” wystawy zorganizowanej z okazji Święta Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w mniejszych i większych miejscowościach regionu (Toruń, Bydgoszcz, 
Włocławek, Inowrocław, Chełmno, Golub-Dobrzyń) pokazanych zostanie 10 prac autorstwa 
5 artystów. Galeria Rusz zaprosiła do udziału w projekcie trzy amerykańskie artystki: Susan 
O’Malley, Christine Wong Yap i Leah Rosenberg. Do prezentacji prac wykorzystane zostaną 
jeżdżące bilbordy, na których zwykle pokazywane są reklamy. Będzie to niespotykany objazd 
Obrazów Pełnych Szczęścia.

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

Majówka rodzinna na zamku krzyżackim 
31.05. (sobota), godz. 14.00-19.00
Festyn i jarmark średniowieczny: zabawy plebejskie, pokazy walk, turnieje: strzelania z łuku, 
rzutu toporem, rzutu oszczepem, inscenizacje średniowieczne, jarmark wystawców regional-
nych.
Pokazy walk, scenki historyczne, turnieje poprowadzi Rota Zbrojna Grodu Lubicz i Drużyna Wo-
jowników Sleipnir. Wstęp wolny

Plener rzeźbiarsko-malarski, 1.06. (niedziela), godz. 10.00-18.00
Zapoczątkowana w 2010 r. galeria monumentalnych rzeźb zlokalizowana na skwerze wzdłuż 
Toruńskiej Strugi, wręcz wymusiła potrzebę kontynuacji, a co szczególnie istotne z perspektywy 
trzech lat, konserwacji powstałych już obiektów. W tym roku zaproszeni są rzeźbiarze reprezen-
tujący twórczość ludową z kilku regionów kraju.

Teatr Letni – Szofer Archibald, 7.06. (sobota), godz. 17.00, 18.30
Teatr Amatorski z Cierpic przedstawi komediofarsę w 3 aktach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej. To pierwszy utwór dramatyczny poetki. Akcja rozgrywa się w okresie międzywojennym. 
Archibald, syn angielskiego lorda, pracuje jako szofer w polskim majątku ziemskim. Intryga 
sztuki skupia się wokół miłosnych perypetii dwojga młodych ludzi, którzy zdecydowali się na 
białe małżeństwo, a problem pojawia się, gdy zaczyna się zbliżać noc poślubna. Nowożeńcy 
muszą w tajemnicy przed sobą i innymi znaleźć kogoś, kto zastąpi ich w łóżku i spełni małżeński 
obowiązek. Ilość miejsc ograniczona.
Wstęp: 8 zł

V średniowieczny turniej rycerski uczniów o Przechodni Płaszcz 
Komtura, 13.06. (piątek), godz. 10.00-14.00 
Turniej rycerski dla uczniów szkół średnich miasta Torunia realizowany jest jako projekt histo-
ryczno-edukacyjny w zakresie kultury fizycznej i edukacji historycznej. Impreza przyjmie formę 
średniowiecznej zabawy, w sposób przystępny zaprezentuje młodzieży dzieje rycerstwa, spo-
soby walki, współzawodnictwa, etyki oraz historię zamku krzyżackiego w Toruniu. Turniej prze-
znaczony jest dla młodzieży szkół średnich Torunia zarówno dziewcząt jak chłopców. Główna 
nagrodą jest Przechodni Płaszcz Komtura.

VII Toruńskie Medievalia, 14.06. (sobota), godz. 11.00-17.00
W fosie zamku krzyżackiego wyrośnie średniowieczne obozowisko z namiotami, w którym przez 
cały dzień można będzie zobaczyć jak żyli nasi przodkowie w czasach średniowiecznych. Chętni 
będą mogli m.in. przymierzyć zbroję, spróbować się w strzelaniu z łuku oraz dowiedzieć więcej 
o historii średniowiecza na stanowisku płatnerza i w mennicy. Nie zabraknie też atrakcji dla 
dzieci takich jak walka bezpieczną bronią czy gry i zabawy plebejskie w strojach średniowiecz-
nych. Specjalnie dla młodszych widzów będą przeprowadzone nauki w blokach tematycznych 
powtarzających się w ciągu dnia. Wstęp wolny

Czerwcowe zabawy plebejskie na zamku 
19.06. (czwartek), godz. 14.00-19.00 
Festyn średniowieczny. W programie m. in.: jarmark wystawców regionalnych, rzeźbiarzy, ma-
larzy, pokazy walk – Drużyna Wojów Sleipnir, inscenizacje średniowieczne, zabawy plebejskie, 
turnieje rycerskie oraz konkursy – Rota Zbrojna Grodu Lubicz.

Zamkowy Festyn Integracyjny, 22.06. (niedziela), godz. 14.00-18.00
Impreza zamknięta, do udziału w której zostały zaproszone toruńskie stowarzyszenia niosą-
ce pomoc innym, m.in. Fundacja „Feniks”, „ Arkadia”, „Brata Alberta”, „Flandria” i „Ducha”. 
W ramach festynu podopieczni wraz z rodzinami wezmą udział w średniowiecznych grach 
i zabawach plebejskich: strzelaniu z łuku, rzucie podkową do celu, przeciąganiu liny oraz kon-
kurencjach zręcznościowych. Dla najmłodszych zostanie zorganizowany konkurs plastyczny. 
W programie festynu będzie również zwiedzanie lochów z przewodnikiem zamkowym, pokaz 
walk rycerskich oraz zabawa taneczna.

Świętojański Jarmark Średniowieczny na zamku
28.06. (sobota), godz. 14.00-19.00
W programie: inscenizacje średniowieczne – Rota Zbrojna Grodu Lubicz, zabawy plebejskie, 
turnieje rycerskie oraz konkursy – Drużyna Wojowników Sleipnir, jarmark średniowieczny – wy-
stawcy regionalni. 



W. Szelachowski, „Krótki kurs piosenki aktorskiej”
6-7.06. (piątek-sobota), godz. 18.00
wg Hansa Ch. Andersena „Słowik”
8.06. (niedziela), godz. 12.00
9.06. (poniedziałek), godz. 9.30, 12.00
W. Szekspir „Olbrzym” 
10-13.06. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00 
M. Kownacka „Szewczyk Dratewka”
15.06. (niedziela), godz. 12.00
n. podst. P. Dorina „Brzdęk i Dźwięk” 
22.06. (niedziela)
Druga toruńska premiera dla najmłodszych widzów. Katarzyna Kawalec stworzyła opowieść o słucha-
niu i słyszeniu. Przedstawienie podpowiada dorosłym, jak sprawić, by ich dziecko czuło się bezpiecznie 
w hałasie wielkomiejskiego świata. Muzyczną atmosferę spektaklu tworzą m.in. proste piosenki, wyli-
czanki, odgłosy dźwiękonaśladowcze i szepty. 

M. Guśniowska „Wąż”
24-25.06. (wtorek), godz. 9.30, 12.00 
29.06. (niedziela), godz. 12.00

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze: pokaz filmów Piotra Szalszy
5.06. (czwartek), godz. 18.00
Film „Mordechaj Gebirtig – czyli Bądź zdrów mój Krakowie” (2012 r.) to opowieść o życiu Mordechaja 
Gebirtiga. Z zamiłowania poeta i kompozytor, z zawodu stolarz. Film przedstawia wspomnienia Gebirtiga, 
jego twórczość. Wątek dokumentalny uzupełnia dziewięć pieśni Gebirtiga w wykonaniu solistek krakow-
skiej „Piwnicy pod Baranami”. Mordechaj Gebirtig - wielki poeta, kompozytor, który żył na krakowskim 
Kazimierzu, (1877-1942), został zamordowany przez oprawców niemieckich na ulicach rodzinnego mia-
sta, w drodze do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Wstęp: wolny

M. Ronzoni „Siostry Parry”, reż. Piotr Szalsza, 13.06. (piątek)
Pierwsza premiera w Teatrze Muzycznym. Marzenia o lepszym życiu i wielkiej karierze są, były i będą 
jednymi z powodów, dla których ludzie decydują się na opuszczenie ojczyzny. Tak też było z siostrami 
Pegelman, które wyruszyły z małego galicyjskiego miasteczka do Nowego Jorku. Szalone lata 20. ubie-
głego wieku, zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością, szare życie emigranta – to wszystko składa się 
na jazzująco-swingującą muzyczną opowieść o marzeniach, miłości, przyjaźni i tęsknocie. Opowieść,  
przeplatana, piosenkami śpiewanymi w języku polskim, jidysz i angielskim.

Warsztaty z Rubenem Terbalcą, 27-29.06. (piątek-niedziela)
Warsztaty prowadzone przez Rubena Terbalcę i Joannę Gaję Gabryszewską będą jedynymi w Polsce 
w czasie wiosennej trasy Rubena po Europie. Istnieje możliwość zajęć w dwóch grupach: bardziej i mniej 
zaawansowanej oraz w lekcjach indywidualnych. Warsztatom towarzyszyć będzie milonga z pokazem 
oraz muzyka DJ Marioli. Więcej informacji na stronie: www.cotango.pl.

Koncert organowo-wokalny, 28.06. (sobota), godz. 20.00
Wystąpią: prof. Andrzej Chorosiński i Zdzisław Madej. Miejsce: kościół p.w. Św. Ducha. Wstęp wolny

G. Aron „Mój Boski Rozwód”, 29.06. (niedziela)
Krystyna Podleska, czyli Krysia z „Misia” na deskach  Teatru Muzycznego. „Mój Boski Rozwód”  to wzru-
szająca i pełna optymizmu historia kobiety… porzuconej przez męża. Zostaje jej tylko telefon i pies. Musi 
na nowo odnaleźć sens życia i szczęście. Jak to jej wyjdzie?

TEATR IMPRESARYJNY AFISZ
www.teatrafisz.pl

Zebranie, czyli przywitajmy ich razem 
8.06. (niedziela), godz. 17.00
Absurdy PRL w rytmie różnorodnych piosenek, od klimatów żołnierskich począwszy, po wiejskie i zagra-
niczne. Opracowanie muzyczne: Michał Czaposki. Miejsce: Hotel Bulwar

Rezerwacja: 56 690-43-47, 513-020-033, 513-058-619, www.teatrafisz.pl
Bilety do nabycia: www.eventim.pl, www.groupon.pl; Empik lub na godzinę przed spektaklem. 
Bilety: indywidualne 28 zł / grupowe 18 zł

T

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

DUŻA SCENA
Astrid Lindgren „Pippi Pończoszanka”
5-6.06. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 12.00 

Tom Stoppard „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”
10-11.06. (wtorek-środa), godz. 19.00 

Oleg i Władimir Presniakow „Udając ofiarę”
21-22.06. (sobota-niedziela), godz. 19.00

Annibale Ruccello „Pięć róż dla Jennifer”
25-26.06. (środa-czwartek), godz. 19.00, foyer II piętra

SCENA NA ZAPLECZU
Gabriela Zapolska „Ich czworo”
6-8.06. (piątek-niedziela), godz. 19.00

Jarosław Jakubowski „Licheń story”
17-18.06. (wtorek-środa), 20.06. (piątek), godz. 19.00

Yasmina Reza „Bóg mordu”
27-29.06. (piątek-niedziela), godz. 19.00

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

Dzień Dziecka z „Bajem Pomorskim”
31.05. (sobota) 
•  godz. 17.30 „Bajkowe Spotkanie z Astrid Lindgren” z udziałem Edyty Jungowskiej i Sam-

bora Dudzińskiego. Po wydarzeniu z pogranicza storytellingu, teatru i muzyki odbędzie 
się promocja audiobooków powieści autorki „Pippi Pończoszanki”

1.06. (niedziela)
•  godz. 12.00 spektakl „Historia Calineczki”
•  godz. 13.30 piknik rodzinny w teatralnym ogrodzie połączony z warsztatami dla dzieci 

oraz specjalna „Strefa dla Dorosłych”, gdzie rodzice skorzystają m.in. z porad dietetyków, 
zapoznają z ofertą wakacyjną biur podróży, poznają możliwości młodych toruńskich foto-
grafów i wypoczną w Bajecznym ogrodzie. W programie także cukiernicze eksperymenty 
Adama Sowy oraz „Ogród doświadczalny” Młyna Wiedzy.

H. Ch. Andersen, „Historia Calineczki” 
1.06. (niedziela), godz. 12.00
2.06. (poniedziałek), godz. 9.30, 12.00
3.06. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
I. Maciejewski „Kopciuszek”
4-5.06. (środa-czwartek), godz. 9.30, 12.00
17-18.06. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
A. Zaborski, „Czerwony Kapturek”
6.06. (piątek), godz. 9.30

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

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Wielkie jeziora i Suwalszczyzna, 2.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja ze slajdami – dr Edward Świtalski

Stół z połymawymanymi nogami, 9.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Spektakl Sceny Młodych Studio P

Dyskusyjny Klub Książki, 30.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką Świetłany Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”. Spotkanie 
poprowadzi Kamila Lisiecka

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych – przeszłość – 
teraźniejszość – przyszłość, do 25.07.
Wystawa z okazji 30-lecia istnienia specjalistycznego działu Książnicy Kopernikańskiej w Toru-
niu, zajmującego się obsługą czytelniczo-informacyjną dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, prezentująca dorobek Ośrodka, ofertę usług i materiałów bibliotecznych.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-47-03
www.bu.umk.pl

S-potykanie, 13.06. (piątek), godz. 13.00, do 13.07.
Wystawa zorganizowana jest z okazji 35-lecia działalności Pracowni Rozwijania Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych, najstarszej toruńskiej placówki sprawującej opiekę nad osobami z niepeł-
nosprawnością. Zostaną zaprezentowane prace plastyczne autorstwa uczestników zajęć, m.in. 
grafika, malarstwo, witraże, tkaniny, aplikacje i rzeźby.
Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Biblioteka Uniwersytecka 
i Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman 
w Toruniu. Wystawa powstała w ramach projektu Irregular Talents.

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

Świat przedszkolaka w kółeczkach, czyli origami płaskie z koła
9.06. (poniedziałek), godz. 17.00, do 20.06.
Wystawa prac plastycznych dzieci 5- i 6-letnich z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół nr 28 
w Toruniu. Ekspozycja jest podsumowaniem całorocznych zajęć pod nazwą „Magiczne kółecz-
ka”, podczas których przedszkolaki poznały technikę plastyczną origami płaskie z kół. Prezen-
towane na wystawie prace tematycznie nawiązują do zmieniających się pór roku, przyrody, świąt 
i okolicznościowych uroczystości.

Drużyna Wojtka - wystawa rysunku i malarstwa
26.06 (czwartek), godz. 13.00, do 31.07
Akademia Poznańska działa już ósmy rok w Toruniu przy ul. Poznańskiej 28. To tak naprawdę – 
ani akademia, ani poznańska. To dom pełen sztuki, to pracownia, gdzie w przyjaznej atmosferze, 
w grupach, uczymy się rysować, malować, dyskutujemy. Zajęcia prowadzone są przez artystę 
malarza Wojtka Ociesę. Akademia Poznańska stworzona została z myślą o tych wszystkich,  
którzy – niezależnie od wieku – pragną rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. Na wystawie 
zaprezentowane będą rysunki i malarstwo uczestników zajęć. 

B

BIBLIOTEKI

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

Święto Muzyki
21.06. (sobota), od godz. 13.00
Święto Muzyki (fr. Fête de la Musique) to cykliczna impreza odbywająca się pierwszego dnia 
lata. Na ulicach, placach, w zaułkach, parkach, pubach, kawiarniach i salach koncertowych, 
wszędzie, gdzie tylko się da, rozbrzmiewać będzie muzyka. To okazja do posłuchania niemal 
wszystkich gatunków muzycznych, które przenikać się będą ze sobą, gdy wybierzemy się na 
spacer po mieście. A wszystko to dzieje się spontanicznie i bezinteresownie, bo do Święta  
Muzyki zgłasza się każdy, kto chce, dla samej radości z muzykowania. 
Fête de la Musique odbyło się po raz pierwszy w 1982 r. w Paryżu. Od tego czasu rozprzestrze-
niło się na cały świat. Pierwszego dnia lata każdego roku w 300 miejscowościach w 100 kra-
jach zbierają się chętni do uczczenia początku wakacji. Od innych imprez muzycznych odróżnia 
Święto Muzyki spontaniczny i całkowicie otwarty charakter. Koncerty odbywają się za darmo, 
a wystąpić w nich może każdy, zarówno profesjonalista, jak i amator. Toruń był pierwszym pol-
skim miastem, które włączyło się do wspólnego muzykowania.
Wstęp wolny
miejsce: różne punkty miasta, głównie na Starówce

Święto Miasta
Patronem Torunia jest święty Jan, dlatego w dzień tego patrona miasto obchodzi swoje urodziny. 
Co roku z tej okazji na mieszkańców i turystów czeka mnóstwo atrakcji. 
20.06. (piątek)
•  godz. 18.00-22.30 Koncert podsumowujący konkurs na najciekawsze toruńskie zjawiska mu-

zyczne minionego roku. Miejsce: Rynek Staromiejski 
21.06. (sobota)
•  godz. 12.00-23.00 Piknik Rodzinny. Podczas pikniku się wiele atrakcji dla mieszkańców: kon-

kursy, pokazy, koncerty. Miejsce: błonia nadwiślańskie 
•  godz. 16.00-22.00 III Międzynarodowe spotkania Toruń Rueda Festival. Miejsce: Rynek  

Nowomiejski 
•  godz. 18.00-19.30 Koncert z okazji 35-lecia Chóru Akademickiego. Miejsce: Dziedziniec  

Ratusza
•  godz. 19.30-0.00 Noc muzeów. Wszystkie oddziały Muzeum Okręgowego w Toruniu zostaną 

otwarte dla zwiedzających w godzinach nocnych. Wstęp wolny
•  godz. 20.00-20.45 Regaty ósemek wioślarskich ze sternikiem o Puchar Prezydenta Miasta To-

runia. Miejsce: Bulwar Filadelfijski
22.06. (niedziela)
•  godz. 10.00-15.00 Motoserce. Akcja propaguje ideę krwiodawstwa. Miejsce: Dwór Artusa
•  godz. 16.00-17.00 Intronizacja Króla Kurkowego. Po tradycyjnym strzelaniu do kura Bractwo 

Kurkowe wprowadza na Tron mistrza i ogłasza go Królem Kurkowym. Miejsce: Rynek Staro-
miejski
•  godz. 17.30-18.30 Recital aktorki Katarzyny Żak. Miejsce: Dwór Artusa
•  godz. 21.00-23.00 Piernikowa Aleja Gwiazd. Odsłonięcie mosiężnych tablic w kształcie toruń-

skiego piernika z autografami pochodzącej z Torunia popularnej aktorki Katarzyny Żak oraz 
toruńskiego zespołu rockowego Kobranocka. W Piernikowej Alei Gwiazd honorowane są osoby 
związane z Toruniem, których działalność zyskała wymiar ogólnopolski lub międzynarodowy. 
Po gali na Rynku Staromiejskim odbędzie się koncert zespołu Kobranocka wraz z Katarzyną 
Żak. Miejsce: Rynek Staromiejski

23.06. (poniedziałek)
•  godz. 17.00 Koncert toruńskiego zespołu Disperates. Miejsce: Rynek Staromiejski
•  godz. 18.00-19.00 Wianki na Wiśle. Zgodnie z tradycją w Noc Świętojańską panny puszczają 

na wodę wianki wróżąc sobie szybkie zamążpójście. Miejsce: błonia nadwiślańskie
24.06. (wtorek)
•  godz. 20.00 Inauguracja Międzynarodowego Letniego Festiwalu „Toruń - Muzyka i Architektu-

ra”. Miejsce: Rynek Staromiejski
Wstęp wolny



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 28.12.
•  Przedmioty pożądania. Handel, wymiana i grabież u schyłku 

starożytności na ziemiach polskich, do 22.06. (Piwnica Gdańska) 
•  Honorowi Obywatele Torunia – zasłużeni i kontrowersyjni, do 3.08. 

(Mała Galeria)
•  Torunianie u Ojca Świętego Jana Pawła II, do 17.08. 
•  25-lecie przemian demokratycznych w Polsce, Dziedziniec Ratusza 

Staromiejskiego, 4.06-31.08. 

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

czynna codziennie w godz. 10.00-20.00, bilety: normalny 11 zł, ulgowy 7 zł

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Blask tysięcy barw – dalekowschodnie wyroby emaliowane ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, do 5.10.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 10.00-18.00, bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowo-
żytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika
Piwnice: Świat toruńskiego piernika

Wystawa czasowa:

•  Przyjaciele czy wrogowie? Osoby z kręgu Mikołaja Kopernika, do 14.09.
•  Propozycje dla Torunia. Kopernikański plener rzeźbiarski, do 14.09.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: 
Dom Mikołaja Kopernika
na sale ekspozycyjne za wyjątkiem wystawy Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 8 zł
na makietę Torunia: 13 zł, ulgowy 8 zł
na wystawę Świat toruńskiego piernika: 11 zł, ulgowy 7 zł
na sale ekspozycyjne i na makietę, na sale ekspozycyjne i na wystawę Świat toruńskiego piernika, 
na makietę i na wystawę Świat toruńskiego piernika: 20 zł, 13 zł 
na sale ekspozycyjne, na makietę Torunia i na wystawę Świat Toruńskiego Piernika: 22 zł, ulgowy 17 zł
 

Dom Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia:
część I Pradzieje i wieki średnie
część II Nowożytność 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

Wystawa czasowa:

Broń palna długa. Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich,  
do 19.10. 
Henryk Sienkiewicz i wpływ Jego Twórczości na postawy patriotyczne 
młodzieży w czasie II wojny światowej, do 4.05.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). Pokazy dla grup maksimum 
30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.
Bilety: 
na sale ekspozycyjne 7 zł, ulgowy 4 zł
na pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 10 zł, ulgowy 6 zł
na sale ekspozycyjne i pokaz w technice 3D pt. „Księga Toruń”: 14 zł, ulgowy 7 zł

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

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

Ozdoba czy amulet. Biżuteria z kolekcji Elżbiety Dzikowskiej i Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, 13.06. (piątek), godz. 17.00, do 7.09.
 „W naszej cywilizacji biżuteria pełni rolę ozdoby, świadczy o statusie społecznym i materialnym, 
jest wreszcie – i to dla mnie najważniejsze – pełnoprawnym dziełem sztuki, które nazwałabym 
«noszonym», mającym znamiona indywidualnego stylu artysty. Inaczej w tzw. społeczeństwach 
pierwotnych. Tam, od wieków, szeroko pojęta biżuteria pełni rozmaite role. Jest amuletem,  
który zabezpiecza właściciela przed zgubnymi wpływami środowiska – na przykład przed atakiem 
drapieżnych zwierząt, przed chorobami, klęskami żywiołowymi, ale przede wszystkim przed złymi 
mocami, którymi rozporządzają ludzie mający moc rzucania uroków. Osobiście – przyznam – w wy-
borze biżuterii kieruję się jednak przede wszystkim jej urodą i działaniem artystycznym, które – 
zależnie od pochodzenia – bywa bardzo różnorakie. Raz fascynuje mnie prostota, jak w wypadku 
spiralnego naszyjnika z Kenii, to znów wzór nadzwyczaj misterny, jak to w Indiach bywa. Zdarza mi 
się zdobyć czasem broszkę lub naszyjnik z dawnych czasów i wydaje mi się wtedy, że porozumiewam 
się poprzez te ozdoby z wiecznością, staję się ogniwem łączącym różne epoki i kultury.” Elżbieta Dzi-
kowska. Podczas wernisażu spotkanie z Elżbietą Dzikowską i promocja jej nowej książki o biżuterii.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00 . Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł

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

IMPREZY:
Dzień Dziecka w Muzeum, 1.06. (niedziela)
Dom Eskenów, ul. Łazienna 16, od godz. 11.00
„Średniowieczne zabawy dziecięce” – zabawy wzorowane na grach sprzed kilkuset lat znanych 
z obrazów dawnych mistrzów
Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35, od godz. 13.00
„Sznurek, papier, główka, to dla malca łamigłówka. Japońskie tradycyjne gry i zabawy” – sposób 
na ciekawe i proste gry zręcznościowe i logiczne dla dzieci rozwijające wyobraźnię i kreatywność
Wstęp 4 zł

w niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na przebranie. Park Etno-
graficzny, sala widowiskowa. Opłata: 20 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), obowiązują zapisy 
(czekamy od 2 do  6 czerwca, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 56 6228943).

Pastwisko wyobraźni, 23.06. (poniedziałek), godz. 10.00-14.00
Warsztaty z pedagogiki muzealnej dla pracowników działów edukacji oraz innych osób z muzeów 
województwa kujawsko-pomorskiego. Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 
13.06.: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl. 

Na święty Jan jagód dzban, 24.06. (wtorek), godz. 12.00 
30. spotkanie z cyklu Muzeum – panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. W programie: omó-
wienie zwyczajów świętojańskich, opowieści o trudnym czasie przednówku i o zbieractwie jako 
sposobie zdobywania pożywienia. Gościnnie wystąpi młodzież ze Studia P (działającego przy 
MDK) przedstawiając fragmenty utworu Marii Konopnickiej Na jagody. W części praktycznej każ-
dy będzie mógł ulepić z gliny lub utoczyć na kole garncarskim dzbanek na jagody. Warto pamię-
tać o okularach i ubiorze na zmianę. Wstęp 3 zł.

W kręgu baśni celtyckich, 28.06. (sobota), godz. 11.00 
W trakcie imprezy najmłodsi będą mieli okazję udać się w magiczną podróż do odległych cel-
tyckich krain razem z przyjaciółmi z przeszłości: grupa odtwórcza z Poznania zaprezentuje wła-
sną interpretację baśni celtyckich, przekazywanych w Irlandii ustnie z pokolenia na pokolenie. 
Oprócz tego uczestnicy będą mogli nauczyć się prostych tańców z Zielonej Wyspy oraz zobaczyć 
pokaz walki dawnych wojów. Współorganizacja: Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej „Celtycki Go-
tyk”, Stowarzyszenie „Aurea Tempora”. Sala widowiskowa, wstęp wolny.

Kina i kultura kinowa w Toruniu 1896-1939. Od teatrów świetlnych 
i żywych fotografii do widzialni i ruchobrazów 
28.06. (sobota), godz. 18.00
Wykład Katarzyny Kluczwajd w ramach spotkań z cyklu Kultura okolic - okolice kultury. Sala wi-
dowiskowa, wstęp wolny.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku 
Warsztaty dla przedszkolaków pow. 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach 
i działaniach plastyczno-muzycznych. Materiały zapewnia organizator. Bilety: 9 zł/os. Jedno-
razowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): 
Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43. 

Dla szkół i dorosłych:
Historia glinianego garnka - Zajęcia warsztatowe dla dowolnych grup odbiorców nt. garncarstwa 
z samodzielną pracą uczestników w glinie: lepienie ręczne naczyń i toczenie garnków na kole 
nożnym – 10 zł.
Chłopek-roztropek czy biznesmen? - Zajęcia dla dowolnych grup odbiorców (powyżej 12 os.) 
z wykorzystaniem gry ekonomicznej Chłopska szkoła biznesu. Uczestnicy poznają działanie me-
chanizmów rynkowych oraz elementy przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w sy-
mulacji działalności gospodarczej. Wstęp – 5 zł, ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego – 7 zł. 
W to mi graj! - Zajęcia umuzykalniające w oparciu o elementy polskiej tradycyjnej muzyki, 
tańca i śpiewu; ćwiczenia rytmiczne, zabawy ruchowe, próba gry na instrumentach ludowych.  
Dla uczniów na każdym poziomie edukacji. Wstęp – 5 zł.
Ecie, pecie, gdzie jedziecie  - Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. W programie 
opowieści o życiu dzieci wiejskich przed 100 laty oraz o ich zabawach. Zajęcia z pokazem i uży-
ciem 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.
Bajki dla odważnych - Zajęcia dla uczniów od kl. IV szkół podstawowych (także dla osób z dys-
funkcją wzroku). Uczestnicy poznają bajki „dla tych, co się lubią bać” zarejestrowane na Kuja-
wach w latach 50. XX wieku. W programie działania twórcze z wykorzystaniem książki i audiobo-
oka Bajki dla odważnych. Wstęp – 5 zł.
Oskar Kolberg – kolekcjoner folkloru
Zajęcia z okazji Roku Oskara Kolberga dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęcone 
słynnemu ludoznawcy i jego unikalnemu na skalę światową dziełu Lud, a także pracy etnografa 
dawniej i dziś. Wstęp – 5 zł.
Technika na wsi 100 lat temu - Zwiedzanie wystawy stałej ścieżką udogodnień technicznych 
w dawnym życiu codziennym przed powszechną elektryfikacją, wyszukiwanie pomysłowych 
rozwiązań, sporządzanie przez uczniów notatek rysunkowych i fotograficznych. Wstęp – 5 zł.

Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za prze-
strzeganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. Infor-
macje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

II Toruńska Noc Muzealna z okazji Święta Miasta
21.06. (sobota), godz. 19.30-24.00
Noc w Muzeum związana z obchodami Święta Miasta, ale również ze Świętem Muzyki. Z tej okazji 
Muzeum zaprosi do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych w Ratuszu Staromiej-
skim, Kamienicy pod Gwiazdą, Domu Mikołaja Kopernika, Domu Eskenów oraz Muzeum Podróżni-
ków. Wydarzenia skoncentrowane zostaną wokół tematu „Muzy i muzyka w Muzeum” i rozpoczną 
się koncertem Chóru Akademickiego UMK (godz. 18.00), podczas którego zaprezentowana zosta-
nie „Msza koronacyjna” C-dur W. A. Mozarta. Nie tylko najmłodsi w Ratuszu Staromiejskim będą 
mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach nauki tańca dworskiego – pavany. W Muzeum Po-
dróżników zaprosimy na warsztaty tworzenia prostych instrumentów muzycznych inspirowanych 
etnicznymi instrumentami z odległych zakątków świata. W wielu salach budynków muzealnych 
rozbrzmiewała będzie muzyka w wykonaniu młodych artystów. W każdym oddziale Muzeum Okrę-
gowego na zwiedzających czekać będą kuratorzy zbiorów oprowadzający po wystawach i odpowia-
dający na pytania zainteresowanych. Przygotowane zostaną również gry edukacyjne i konkursy dla 
wszystkich zwiedzających. Tradycyjnie zaprosimy na kiermasz wydawnictw muzealnych.

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

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

Wystawa czasowa:

Wystawa rękodzieła artystycznego, od 13.06.
Ekspozycja z okazji jubileuszu 35-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek, działają-
cego przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Pawilon wystawowy 

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 I WARSZTATY:
Jarmark żywności ekologicznej, 7.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Wstęp wolny.

XXXIII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego „Mam chusteczkę 
haftowaną”, 7- 8.06. (sobota-niedziela), godz. 9.00-13.30, wstęp wolny

Koncert zespołów folklorystycznych, 14.06. (sobota), godz. 17.00
Wystąpią: Sendancis z Rygi (Łotwa), Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin (Polska) 

Arsenał wspomnień: Spotkanie z Ireną Wronkowską 
16.06. (poniedziałek), godz. 17.00 
Irena Wronkowska, kustosz Muzeum, prawnik z wykształcenia, a muzealnik i etnograf z praktyki. 
Zostanie ona uhonorowana Nagrodą im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej za zasługi dla pozna-
nia, ochrony i popularyzacji kultury ludowej Pomorza i Kujaw. Jako bliska współpracownica pani 
profesor, p. Irena podzieli się z publicznością swoimi wspomnieniami o bardziej i mniej znanych 
muzealnikach, o szczególnie zapamiętanych wydarzeniach, o etosie i wartościach w muzealniczej 
pracy. Sala widowiskowa, wstęp wolny.

Etnowyprawka Malucha: kwiatki, płatki i wianki!
• 10.06. (wtorek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy); 
• 11.06. (środa), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat).
Cykl adresowany do małych dzieci i ich opiekunów. W czerwcu, miesiącu Bożego Ciała i Świętojań-
skiej Nocy ruszymy tropem popularnych dawniej na wsi roślin. Odwiedzimy przydomowe ogródki 
w Parku Etnograficznym. Poznamy polne kwiaty i zioła. Będziemy pleść wianki i nawlekać kwiat-
ki na źdźbła trawy. Nie zabraknie zabaw i pieśni z motywami roślinnymi. Zajęcia odbywają się  



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

Wystawy stałe:

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

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

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

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

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez 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 DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7

Muzeum zostanie w czerwcu udostępnione zwiedzającym

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

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Podczas warsztatów: czerpiemy papier, piszemy gęsim piórem, drukujemy pamiątkowy certyekat. W te-
matykę warsztatów wpleciona jest historia regionu, w której w XVII wieku znajdowała się najnowocze-
śniejsza papiernia w Polsce. Sięgamy również do historii drukarstwa torunskiego i atmosfery średnio-
wiecznych klasztornych skryptoriów.

Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
indywidualni zwiedzający. Czas trwania - 1,5-2 godz. Cena - 15 zł/os. Wiek - 3-103 lat. 
Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

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

(wystawy w dziale Galerie)

Miniorkiestra – koncert, 6.06. (piątek), godz. 19.00
Miniorkiestra - toruńska Kapela klezmerska. Członkowie zespołu czerpią inspiracje 
z archaicznych nagrań zarejestrowanych na początku XX w., jak również z nowej mu-
zyki. Miniorkiestrę tworzą: 
Paweł Szroeder – altówka, Mirek Bylicki - kontrabas i śpiew, Paweł Harłoziński – 
akordeon, Rafał Jakubowski – gitara, Marta Pałucka – wiolonczela, Sasza Sokołow 
– pianino.

Czyje jest moje ciało? – o prawach zwierząt i prawach kobiet
7.06. (sobota), godz. 17.00
Podczas spotkania porozmawiamy o opresji, jakiej doznają zwierzęta płci żeńskiej – 
o przymusowym zapładnianiu, zabieraniu dopiero co narodzonych dzieci, straconej 
możliwości macierzyństwa (i straconym dzieciństwie), o braku możliwości samosta-
nowienia i decydowania o sobie. Rozważymy istnienie analogii pomiędzy sytuacją 
kobiet i zwierząt, a także przyjrzymy się ideom głoszonym przez anglosaską teore-
tyczkę praw zwierząt i feministkę Carol J. Adams. Spotkanie poprowadzi Katarzyna 
Biernacka, członkini zarządu stowarzyszenia Empatia, wieloletnia weganka i akty-
wistka na rzecz praw zwierząt. 

Prezentacja szkoły i koncert uczniów Centrum Muzycznego 
RIF, 17.06. (wtorek), godz. 18.00

Zakończenie roku pracy fundacji „Wszyscy Tworzymy Sztukę”
26.06. (czwartek), godz. 18.00
Zakończeniu będzie towarzyszył konkurs gitarowy – „Gitara z wyobraźnią”. 

Sewilla i okolice – pokaz tańca flamenco
27.06. (piątek), godz. 19.00
Pokaz taneczny uczestniczek warsztatów flamenco prowadzonych w Domu Muz 
przez Dorotę Dzięcioł – wokalistkę, flecistkę, adeptkę tańca flamenco i plastyka. 
Prowadzi kurs tańca flamenco w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

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

Dzień Dziecka na Rudaku, 2.06. (poniedziałek), godz. 16.00
Gry, konkursy z nagrodami i zabawy ruchowe na terenie zielonym przy Domu Muz 
dla dzieci w wieku 7-13 lat. Wstęp wolny

Kobieca Manufaktura – ekowyplatanie
12.06. (czwartek), godz. 17.30
Na warsztatach uczestniczki poznają technikę wykonywania i plecenia papierowej 
wikliny, a następnie wyplotą koszyczki bądź osłonki na doniczki. Prowadzenie: 
Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 10 zł

Powitanie lata, 23.06. (poniedziałek), godz. 15.30
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat, na których wykonamy akcesoria 
niezbędne w czasie wakacyjnych przygód. Wstęp wolny

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

Spotkanie z bohaterami Tove Jansson ze świata Muminków   
5.06. (czwartek), godz. 12.00

DOM MUZ, MDK, WOAK
Warsztaty plastyczno-ruchowe. Podczas warsztatów dzieci będą mogły wcielić się w ulubione posta-
ci oraz będą miały okazję wykonać projekt płaski bądź przestrzenny wybranego bohatera. 
Prowadzące: Lidia Klimaszewska oraz Joanna Łagan. Wstęp: 3 zł od osoby (tylko dla grup zorgani-
zowanych)

Podróże małe i duże – Kirgistan. Spotkanie z Bartoszem Arkuszewskim
7.06. (sobota), godz. 11.00
Podczas spotkania posłuchamy opowieści o Kirgistanie i obejrzymy przygotowany pokaz zdjęć.  
Zostaną zaprezentowane również przedmioty charakterystyczne dla kultury tego kraju. Po spotkaniu 
dzieci zapraszamy na warsztaty plastyczne. Wstęp wolny

Świat widziany oczami dzieci – wernisaż prac uczestników zajęć
10.06. (wtorek), godz. 17.00
Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp. oraz „Trening kreatywności” prowadzonych przez Joannę  
Łagan. Na pierwsze z powyższych zajęć uczęszczają dzieci od 5 do 7 lat. Natomiast na Trening kre-
atywności powyżej siódmego roku życia. Wstęp wolny

Spotkania ze sztuką – prezent na Dzień Ojca
23.06. (poniedziałek), godz. 9.00
Podczas warsztatów powstaną breloczki w różnych technikach plastycznych.
Wstęp: 5 zł tylko dla grup zorganizowanych

Inspiratornia – biżuteria, 24.06. (wtorek), godz. 18.00
Podczas warsztatów uczestnicy wykonają komplety biżuterii (naszyjniki i kolczyki) na żyłce jubiler-
skiej. Wstęp: 10 zł

Premierowy pokaz animowanego westernu
26.06. (czwartek), godz. 17.00
Western zrealizowany przez uczestników warsztatu filmowego w semestrze 2013/2014 prowadzo-
nego przez Piotra Buratyńskiego. Projekcji towarzyszyć będzie wystawa unikatowych plansz i wyci-
nankowych bohaterów wykorzystanych przy realizacji filmu.

Poranek Teatralny dla dzieci – Bajkopisanie
28.06. (sobota), godz. 11.00
W wykonaniu Teatru Frajda. Wstęp: 8 zł

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

Zmysłowa podróż po świecie ruchu
4.06. (środa), godz. 9.30-10.30
Edukacja kulturalna dla szkół. Zajęcia prowadzi Marzenna Midura–Szymańska.

Koncert „Jaśniej”, 6.06. (piątek), godz. 18.00
Koncert jest prezentacją całorocznej pracy wokalnej uczestników zaprzyjaźnionych zespołów wokal-
nych „Pauza”, „Wesołe Nutki” i „eRzTw”.

Ceinat i przyjaciele, 10.06. (sobota), godz. 18.00
Spektakl taneczny, w którym udział wezmą Teatr Tańca „Akro”, zespół wokalno-rytmiczny  „Psotki 
i Śmieszki” oraz Zespół Tańca Współczesnego „Ceinat”. Zespoły zaprezentują najnowsze układy 
taneczne.

Wieczór tańca z Teatrem Tańca „Akro”, 13.06. (piątek), godz. 19.00
Premiera Teatru Tańca „Akro” odbędzie się w Teatrze „Baj Pomorski”.

Koncert premierowy  zespołu rytmiczno-wokalnego „Psotki i Śmieszki” 
pt. „Żywioły”, 14.06. (sobota), godz. 17.00
Miejsce: Teatr „Baj Pomorski”

Prawdziwa historia Manuela Almeidy Salazara
15.06. (niedziela), godz. 18.00
Spektakl teatru DoSkutku Reaktywacja. To historia rozliczenia się z życiem umierającego aktora.

Dni Teatrów MDK, 16-18.06. (poniedziałek-środa), godz. 10.00-12.00, 
sala widowiskowa MDK
W ramach obchodów Dni Teatrów MDK będzie można będzie obejrzeć premierowe spektakle 
lub spektakle nagrodzone teatrów działających w MDK takich jak Teatr R Bezimienni, Teatr PIG 
z o.o., Teatr Młodych Studio P oraz Teatr DoSkutku Reaktywacja. Spektakl skierowany szczegól-
nie do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych.

Wernisaż wystawy „Pracownia – Warsztat” 
16.06. (poniedziałek), godz. 17.00
Wernisaż całorocznej pracy uczestników zajęć plastycznych „Pracownia – Warsztat” pod kie-
runkiem A. Durki. 

Święto Muzyki, 21.06. (sobota)
Prezentacje zespołów wokalnych i muzycznych działających w MDK. Wystąpią m. In. takie ze-
społy wokalne jak: „Iskierki”, „Pauza”, „Poza Rytmem”, „Wesołe Nutki”, „Pauza”, „eRzTw”, 
zespoły muzyczne „Granda”, Overdose i Big Band oraz zespół rytmiczno-wokalny „Psotki 
i Śmieszki”.

DoSkutku – Reaktywacja 
23-26.06. (poniedziałek-czwartek), godz. 10.00-10.45, 11.00-11.45
Teatr DoSkutku zaprasza szkoły gimnazjalne i licealne na spektakle teatralne. Zapisy w impre-
sariacie MDK.

Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi” 
25.06. (środa), godz. 18.00
Koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2013/2014.

MDK od 2 do 21 czerwca prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży na zajęcia na nowy sezon arty-
styczny 2014/2015. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona.

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

Pokonkursowa wystawa  fotograficzna „Autoportret”
6 .06. (piątek), godz. 17.30, do 31.08.
Wystawa organizowana w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu.

Jubileusz 35-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek
12.06. (czwartek), godz. 12.00 
Jubileusz połączono z otwarciem okolicznościowej wystawy prac. Miejsce: Muzeum Etnogra-
ficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej.

Opowiedziane tańcem, 13.06. (piątek), godz. 12.00
Przegląd finałowy Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie tańca 
Miejsce: Od Nowa

Zakończenie 22. edycji Programu edukacji kulturalnej dla dzieci  
ze szkół wiejskich, 17.06. (wtorek), godz. 11.00
Miejsce: Muzeum Etnograficzne

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje konkurs literacki dla uczniów z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego pod hasłem My, Europejczycy. 10-lecie Polski w Unii Euro-
pejskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach www.woak.torun.pl oraz 
www.mojregion.eu.

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie filmu. Warun-
kiem uczestnictwa jest przesłanie do 5 września amatorskich filmów fabularnych, dokumental-
nych lub wideoklipów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Regulamin Konfrontacji oraz warun-
ki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.woak.torun.pl.



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

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

Stand-up Bez Cenzury
1.06. (niedziela), godz. 18.30
Stand-up Bez Cenzury to wspólny projekt trójki dobrych kumpli, czyli Abelarda Gizy, Katarzyny 
Piaseckiej i Kacpra Rucińskiego. Od listopada 2010 roku występują razem w klubach całego kra-
ju, tworząc rasowe wieczory stand-up. Nowy program: „Jeszcze to”.
Stand-up comedy to znana na całym świecie forma rozrywki. W Polsce coraz bardziej popularna 
i rozpoznawalna. Zasada stand-upu jest prosta: brak tematów tabu. Można mówić o wszystkich, 
nie rzadko poruszając tematy ostre, czy ważne. Do grupy najlepszych przedstawicieli polskiej 
sceny stand-upu z pewnością należy trójka komików projektu Bez Cenzury. Każdy jest inny, każ-
dy porusza inne tematy na swój sposób, ale łączy ich jedno – forma stand-upowa. Na scenie są 
sobą i opowiadają o tym, co ich dotyczy, denerwuje, cieszy. Nie potrzebują do tego rekwizytów. 
Wystarczy poczucie humoru, charyzma i bezpośredni kontakt z publicznością. 
Bilety: 45 zł, 55 zł w dniu koncertu

Koncert zespołu Black Radio – Gasoline Planet Tour
7.06. (sobota), godz. 20.00, mała scena
Zespół powstał w 2008 roku z inicjatywy Dawida Wajszczyka (wokal, gitara) oraz Kamila Biadały 
(bas). Obecnie w skład Black Radio wchodzą także: Kuba Kubiak (gitara), Franek Stępień (gita-
ry) oraz Szymon „Płaski” Płaska (perkusja). Muzyka Black Radio to mieszanka gitarowego rocka 
i muzyki indie. W ich twórczości widać inspiracje takimi wykonawcami jak: Queens Of The Stone 
Age, Them Crooked Vultures, Foo Fighters, My Chemical Romance, Jack White. Pierwszy album 
zatytułowany „Gasoline Planet” (premiera czerwiec 2014) to rock’n’rollowe granie z odważnymi 
tekstami. 
Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 
2014, 13.06. (piątek), godz. 13.00
Przegląd kierowany jest do twórców indywidualnych i amatorskich zespołów tanecznych, które 
przygotują – przy użyciu różnych technik – opowieść taneczną: miniaturę, inscenizację, widowi-
sko, spektakl teatru tańca. Określenie opowieść taneczna rozumiana jest w tym kontekście bar-
dzo szeroko. Ponieważ taniec to język uniwersalny, tylko od inwencji choreografa oraz tancerzy 
zależy czy będzie ona wyrażała emocje, czy też pokazywała akcję i intrygę. Wstęp wolny

Dwutakt: Muzyka i Komiks
14-15.06. (sobota-niedziela), od godz. 10.00
Podczas Festiwalu będą mieć miejsce wystawy: indywidualna - Krzysztofa Ostrowskiego, wysta-
wa Historia Polski wg komiksu oraz Muzyka w komiksie – im wszystkim towarzyszyć będzie od-
twarzana muzyka. Odbędzie się również spotkanie autorskie z Bogusławem Polchem i Maciejem 
Parowskim (Nowa Fantastyka, Czas Fantastyki), którzy opowiedzą o swej przygodzie z komiksami 
Wiedźmin i Funky Koval, co z pewnością stanie się clou imprezy. Przez cały czas czynne będą sto-
iska wydawców komiksów. Drugiego dnia będzie mieć miejsce giełda i 14. Sympozjum Komikso-
logiczne, skupiające naukowców, zajmujących się powieścią graficzną. Towarzyszyć mu będzie 
promocja napisanej przez Tomasza Marciniaka książki „Komiks polski. Dorobek i osiągnięcia 
artystyczne w kontekście historii społecznej”. Współorganizatorami wydarzenia jest festiwal 
Copernicon oraz ACKiS Od Nowa.

Heartbeat – spektakl taneczny, 24.06. (wtorek), godz. 18.00 i 19.00
Projekt „Heartbeat”, to show taneczne studia Best Crew, w którym jedynym środkiem przekazu 
będzie taniec. To taniec będzie przekazywał emocję i historię. Zaprezentowane zostaną różne 
style muzyczne i taneczne związane z kulturą hip hopu, a także niesamowity pokaz umiejętności 
i kreatywności toruńskich tancerzy.

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

Slaughter And The Dogs, Rejestracja, The Pils 
4.05 (środa), godz. 19.00 Bilety: 35/45 zł

Sagittarius (Pl), Sławek Wierzcholski & Jack Cannon Band (Węgry)
9.06. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Wernisaż Muzyczny część II, 19.06. (czwartek), godz. 19.00
Wystawa rysunków satyrycznych Marcina Treichla i koncert: Transformers i Zagadka. Prowadzący 
Pulek i T.Bielicki, Wstęp wolny

Święto Muzyki, 21.06. (sobota)

Rob Tognoni Band (Australia), 23.06. (poniedziałek), godz. 20.00
Przed koncertem (godz. 17.00) warsztaty gitarowe prowadzone przez: pARTyzant (Krzysztof Toczko) 
& Roba Tognoni, prezentacja gitar Vintage. Wstęp wolny

KLUB NIEBO
Rynek Staromiejski 1

Schody do Nieba: koncert jazzowy w ramach Święta Muzyki
21.06. (sobota), godz. 19.00 Wstęp wolny

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA 
ul. Łazienna 30, tel. 56 658-11-22
www.tpart.pl

Konkurs Talent Show Karaoke Live Show 
każda środa i czwartek
W środę formuła jest otwarta dla wszystkich chętnych do śpiewania z zespołem akompaniującym 
Cukerky. W każdy czwartek organizatorzy chcą pobudzić rzesze zdolnych, ale mało aktywnych stu-
dentów. Do wyboru ponad 200 utworów. Wstęp wolny 

HANZA CAFE
ul. Piekary 28

Hanza Globrtotters, 11.06. (środa), godz. 19.00 
Kurdystan - 99 szklanek herbaty - spotkanie poświęcone Kurdom i Kurdystanowi. Opowie Agnieszka 
Siejka

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

AKGroove: DJ’s Relup, Chris Drake, Tom Deep, 7.06. (sobota)
Toruń-SKA Potańcówka 10: Vespa + after party, 13.06. (piątek)
Electro Moustache #16 / Fotoplastikon Live, 14.06. (sobota)
Święto Muzyki, 21.06. (sobota)
RapToPoezja, 26.06. (czwartek)
Koncert: Cheeba (EastWestRockers) + In-Dead, 28.06. (sobota)

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

„Barwy Kosmosu” (dla młodych widzów)
Na co dzień jesteśmy otoczeni barwami. Gdy jednak zapada zmrok, świat zdaje się tracić swe 
kolory. Niebo staje się wówczas czarno – białe. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że kosmos 
jest bardziej kolorowy od Ziemi. Księżyc objawia się nam jako srebrny glob, Mars jest czerwoną 
planetą, gwiazdy wcale nie są białe, a dalekie mgławice to prawdziwe bogactwo barw. W prze-
ciwieństwie do naszej planety, najmniej w kosmosie spotkamy zieleni. Tę podróż do egzotycz-
nych światów barwnych planet, gwiazd i mgławic polecamy młodym widzów w wieku 8 – 10 lat.

„Znaki na niebie”
Seans przedstawia niebo i to, co na nim podziwiamy, a więc przede wszystkim gwiazdy. Po-
każemy, jak za pomocą najbardziej znanych układów gwiazd poruszać się po niebie w trzech 
porach roku: jesienią, zimą i wiosną. Podpowiemy, jak odszukiwać ciekawe gwiazdy, mgławi-
ce, gromady i jak rozpoznawać na firmamencie gwiezdne konstelacje. Jakie obiekty odkryjemy 
już za pomocą niewielkiej lunetki? Propozycja dla tych wszystkich, którzy uwielbiają patrzeć 
w gwiazdy.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż” i „Mój kumpel Niko”, a także „Makro-
kosmos”, „Osiem planet ?”, „Ziemia – planeta Kopernika”.

Godziny seansów:  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 o każdej pełnej godzi-
nie;  w soboty o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15 i 17.30;  w niedziele o godz. 
12.00, 13.30, 15.00, 16.30.

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

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

Godziny wejść:  od poniedziałku do piątku wejścia w godz. od 9.30 do 16.30;  w soboty wejścia 
o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30 i 16.45;  w niedziele wejścia o godz. 11.15, 12.45, 
14.15, 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 spo-
sób będzie można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu 
następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. 
pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, tęczę, cyklon, a także powstawanie 
wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i mi-
nerałów. 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 wreszcie makietę cywili-
zacji człowieka. 

Godziny wejść:  od poniedziałku do piątku wejścia w godz. od 9.30 do 16.30;  w soboty wejścia 
o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 i 17.15;  w niedziele wejścia o godz. 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

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

Dzień Dziecka - Magiczny świat bajek
31.05. (sobota), godz. 16.00
Wszystkim dzieciom wraz z opiekunami proponujemy niezwykłą podróż w świat ponadczaso-
wej muzyki z polskich i zagranicznych bajek. Muzyczne fragmenty przedzielane będą słowem 
narratora –
Jacka Pietruskiego – na co dzień aktora Baja Pomorskiego, który opowie historie z tych właśnie 
bajek. 
Jacek Pietruski (narrator)
Tomasz Chmiel (dyrygent)
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie:
Fragmenty muzyki do bajek m.in: „Shrek”, „Bolek i Lolek”, „Zaczarowany ołówek”, w aranża-
cjach na orkiestrę symfoniczną, przygotowanych przez Tomasza Chmiela.
Bilety: 25 zł dorośli, 15 zł dziecko, pakiet rodzinny 45 zł

150. rocznica urodzin Ryszarda Straussa
6.06. (piątek), godz. 19.00
Koncert finałowy programu „Dyrygent-rezydent” w ramach cyklu koncertów muzyków TOS 
z okazji XXXV-lecia. Robert Józefowicz – waltornia, Rafał kłoczko – dyrygent, Toruńska Orkie-
stra Symfoniczna.
W programie:
Jerzy Maksymiuk – W zamyśleniu Adagio na fortepian i orkiestrę smyczkową
Ryszard Strauss – I koncert waltorniowy Es-dur op.11, Symfonia f-moll op.12
Bilety: 30/20 zł

Klub Melomana
12.06. (czwartek), godz. 19.00 
Gośćmi będą: K.A. Kulka, M.J. Błaszczyk. Wstęp wolny

Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki
13.06. (piątek), godz. 19.00
Zakończenie XXXV sezonu artystycznego. Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Mirosław Jacek 
Błaszczyk – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna.
W programie:
F. Mendelssohn - Uwertura Hybrydy Op. 26, Koncert skrzypcowy e-moll, op.64, Muzyka do Snu 
nocy letniej W. Szekspira
Bilety: 30/20 zł

Czas dla nas – cykl koncertów rodzinnych
14.06. (sobota), godz. 16.00, 17.00 
Oda do radości – spotkanie europejskie. Wkrótce wyruszymy na wakacje. Francuski walczyk, 
włoska tarantella, czeska polka - taneczne rytmy z różnych stron Europy zabrzmią podczas tego 
przedwakacyjnego koncertu. Śpiewem i tańcem przypomnimy o 10-leciu członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Wspólnie zanucimy „Odę do radości” Ludwiga van Beethovena. 
Bilety: 20/5 zł

Inauguracja Festiwalu Europa – Toruń. Muzyka i Architektura
24.06. (wtorek), godz. 20.00
Wieczór z Maestro. Maciej Niesiołowski – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: Przeboje muzyki klasycznej i musicalowej. 
Miejsce: Rynek Staromiejski 
Wstęp wolny
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Gwiazd naszych wina, premiera: 6.06.
dramat USA 2014
reżyseria: Josh Boone, występują: Shailene Woodley, Nat Wolff, Ansel Elgort
Historia chorej na raka nastolatki, która zakochuje się w chłopcu, również cierpiącym na raka. 
Bohaterowie poznają się na spotkaniu grupy wsparcia.

22 Jump Street, premiera: 13.06.
Akcja, komedia kryminalna, USA 2014
reżyseria: Phil Lord, Christopher Miller, występują: Jonach Hill, Channing Tatum, Ice Cube
Po ukończeniu liceum po raz drugi funkcjonariuszy Jenko i Schmidta czekają duże zmiany. Tym ra-
zem przeprowadzać będą tajną operację w college’u. Gdy Jenko znajdzie bratnią duszę w drużynie 
futbolowej, a Schmidt zacznie zagłębiać się w środowisko artystyczne.

Jak wytresować smoka 2, premiera: 20.06.
Animacja, Familijny, Przygodowy USA 2014
reżyseria: Dean DeBlois
Kontynuacja wielkiego przeboju kina animowanego, w której poznamy dalsze przygody młodego 
Wikinga o imieniu Czkawka i jego udomowionego smoka Szczerbatka.

Transformers: Wiek zagłady, premiera: 27.06.
akcja, Si-Fi, USA, Chiny 2014
reżyseria: Michael Bay, występują: Jack Reynor, Nicola Peltz, Mark Wahlberg
Ludzkość próbuje dojść do siebie po wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie.  
Zarówno Autoboty jak i Decepticony praktycznie zniknęły z naszej planety. Mimo to nie wszyscy 
zapomnieli o ich istnieniu. Grupa naukowców i biznesmenów stara się, jak najwięcej dowiedzieć 
o technologii Transformersów, co często popycha ich do przekraczania granic, których nigdy nie 
powinni naruszać. Tymczasem na Ziemię powracają Decepticony i ponownie rozpoczyna się walka 
dobra ze złem.

Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, premiera: 27.06.
przygodowy, czarna komedia, Szwecja 2013
reżyseria: Felix Herngren, występują: Robert Gustaffson, Iwar Wiklander, David Wiberg
Zdawać by się mogło, że pełne ekscytujących przygód życie Allan Karlssona dobiegnie końca 
w domu spokojnej starości. Nic bardziej mylnego, bo bohater, pomimo setki na karku, wciąż cieszy 
się doskonałym zdrowiem. Podczas, gdy personel przygotuje dla niego wielkie przyjęcie urodzi-
nowe, Allan wyskakuje przez okno i ucieka z ośrodka, inicjując tym samym serię przezabawnych 
i zaskakujących zdarzeń.  

Riwiera dla dwojga, premiera: 27.06.
komedia, Francja, Wielka Brytania 2013
reżyseria: Joel Hopkins, występują: Pierce Brosnan, Emma Thompson, Timothy Spall
Kate i Richard, choć rozwiedzeni, pozostają ze sobą w przyjaznych stosunkach. Na powrót jedno-
czy ich bankructwo funduszu emerytalnego, któremu przed laty powierzyli swoje oszczędności. 
Gdy okazuje się, że jego właściciel zafundował swojej narzeczonej warty 10 milionów dolarów dia-
ment, dawni małżonkowie postanawiają dostać się do jego luksusowej rezydencji na Lazurowym 
Wybrzeżu i ukraść drogocenny klejnot.

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

Kinodanie
• 3.06., godz. 20.30 Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski, Polska 2014
• 10.06., godz. 20.30 Hardkor Disko, reż. Krzysztof Skonieczny, Polska 2014
• 17.06., godz. 20.30 Locke, reż. Steven Knight, USA/Wlk Brytania 2013
• 24.06., godz. 20.30 Scena zbrodni, reż. Joshua Oppenheimer, Dania, Norwegia, Wlk Brytania 

Kino dla seniora
10.06. (wtorek), godz. 13.00, Mundial. Gra o wszystko

KINA
Trans-Opera 
7.06., godz. 19.00 Romeo i Julia. 
Charles Gounod i Salzburger Festspiele
Libretto: Jules Barbier, Michel Carré. Dyrygent: Yannick Nézet-Séguin. Reżyseria: Bartlett Sher
Bilety: 35/40 zł

W starym kinie
13.06., godz. 18.00 Mechaniczna pomarańcza, reż. Stanley Kubrick, USA/ Wlk Brytania 1971

Premiery:
Tom, reż. Xavier Dolan, Kanada, Francja 2013
Tom, młody copywriter, wyrusza w podróż na pogrzeb kochanka. Na miejscu odkrywa, że nikt 
nie wie nic ani o nim, ani o tym, co go łączyło ze zmarłym, którego brat wkrótce ustala zasady 
dziwnej gry i wciąga w nią Toma. By uchronić dobre imię rodziny i pogrążoną w żałobie matkę, 
Tom przyjmuje rolę rozjemcy w domu, którego niejasna przeszłość rzuca jeszcze większy cień 
na jego „przygodę” na farmie.
Michel Kohlhaas, reż. Arnaud des Pallieres, Francja/Niemcy 2013
Połowa XVI wieku, górski krajobraz Sewennów. Michael Kohlhaas jest dobrze prosperującym 
handlarzem końmi, który wiedzie spokojne, komfortowe i szczęśliwe życie na łonie rodziny. 
Sytuacja ulega radykalnej zmianie, gdy jeden z lokalnych arystokratów narusza granice jego 
terytorium i zaczyna bezprawnie pobierać opłaty od osób, które je przemierzają. Jedną z ofiar 
feudalnego kaprysu arystokraty staje się sam Kohlhaas. Ponieważ jego sprawa nie zostaje 
poważnie potraktowana w sądzie, mężczyzna postanawia samodzielnie szukać sprawiedli-
wości. 
Eastern boys, reż. Robin Campillo, Francja 2013
Daniel, pięćdziesięcioletni przedstawiciel klasy średniej, pewnego dnia na paryskim dwor-
cu Gare du Nord, zauważa młodego Marka, który wpada mu w oku. Mężczyzna zbiera się 
na odwagę i na kolejny dzień zaprasza chłopaka do siebie, przekonany, że będzie to zwy-
kłe spotkanie z męską prostytutką. Tymczasem Marek zjawia się w mieszkaniu bohatera 
w towarzystwie kilku innych kolegów, podobnie, jak on pochodzących z Europy Wschodniej:  
Rosji, Mołdawii i Ukrainy. Jak się okazuje, wszyscy są członkami gangu, którzy pod pretek-
stem świadczenia usług seksualnych, zwabiają kolejnych „klientów” tylko po to, żeby ich 
okraść. Ku swojemu zaskoczeniu, Daniel wpada więc w rodzaj pułapki i to takiej, której rezul-
tatem będą nie tylko starty materialne, ale i zawirowania erotyczno-miłosne. 
Mundial. Gra o wszystko, reż. Michał Bielawski, Polska 2013
Mistrzostwa „España ’82” były ostatnim sukcesem reprezentacji Polski na piłkarskich mi-
strzostwach świata. Cała Polska oglądała wspaniałe bramki Bońka i Smolarka, popis umiejęt-
ności Laty, Kupcewicza i Buncola, widowiskowe parady Młynarczyka. Na moment zapomnia-
no, że tłem sportowego spektaklu są surowe prawa stanu wojennego, cenzura, wojsko na 
ulicach, więzienia zapełnione opozycjonistami. „Mundial. Gra o wszystko” to dokumentalna 
opowieść o sporcie i polityce w warunkach stanu wojennego.
Yves Saint Laurent, reż. Jalil Lespert, Francja 2014
Paryż, rok 1957. 21-letni Yves Saint Laurent projektuje swoją pierwszą kolekcję dla domu 
mody Diora. Na pokazie poznaje miłość swojego życia.

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

Imigrantka, reż. James Gray, USA 2014
2.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Jest rok 1921. Dwie młode Polki, siostry – Ewa i Magda wyruszają do Ameryki w poszukiwaniu 
lepszego życia. Zanim jednak spełni się ich amerykański sen muszą przejść selekcję na Ellis 
Island. Chora na gruźlicę Magda zostaje zatrzymana i poddana kwarantannie, a zdana tylko 
na siebie Ewa rozpoczyna zdobywanie Ameryki na własną rękę. Niestety szybko przekonuje 
się, że młoda Polka bez znajomości i referencji na Manhattanie nie może liczyć na zbyt wiele. 
Trafia na ulicę, gdzie jej przewodnikiem i opiekunem zostaje Bruno (Joaquin Phoenix), który 
wciąga ją w nowojorski półświatek brudnych interesów i prostytucji.  

Wielkie piętno, reż. Paolo Sorrentino, Francja, Włochy 2014
3.06. (wtorek), godz. 19.00
Jep Gamberdella – przystojny, czarujący mężczyzna – pomimo pierwszych oznak starzenia 
się w pełni korzysta z miejskiego życia. Chodzi na szykowne kolacje i przyjęcia, gdzie jego 
bystry dowcip i przyjemne t owarzystwo są zawsze mile widziane. Na tarasie jego rzymskiego 
apartamentu wydaje przyjęcia, na których „ludzka aparatura” rozbierana jest do naga i gdzie 
rozgrywana jest komedia nicości. Pokaz specjalny na zakończenie sezonu.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

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

Wahadło Foucalta
O obrotach. Tematem wystawy są koło i ruch obrotowy – w tym także jego zastosowania 
praktyczne. 
Rzeka. Centralny punkt wystawy stanowi model rzeki - zaprezentowany od źródeł po ujście. 

Wystawy czasowe:

Życie
Interaktywna biologiczna ekspozycja, której tematem jest anatomia człowieka, ale obejmuje 
także zagadnienia z szerzej pojętej biologii. Ilustruje ją i zachęca do interaktywnego odbioru, 
sprawiając, że zwiedzający może poczuć się jak prawdziwy naukowiec lub badacz. Podróż przez 
świat anatomii jest jednocześnie wędrówką przez najnowocześniejsze dokonania nauki i tech-
niki. Dzięki wystawie zwiedzający mogą zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem. Korzystając 
z modeli i mikroskopów dowiedzą się, co dzieje się wewnątrz ludzkiego ciała. Rozpoznając rośli-
ny i zwierzęta, zobaczymy jak przystosowały się do życia na Ziemi.

Fenomeny Elektryczności 
Interaktywna ekspozycja w całości poświęcona elektryczności. Zawiera wszystkie kluczowe ele-
menty do przeprowadzania samodzielnych doświadczeń i eksperymentów. Korzystając z 12 sta-
nowisk, zwiedzający dowiedzą się, czy człowiek może być baterią, na czym polegają odnawialne 
źródła energii w tym energia słoneczna i wiatrowa, zbadają różne natężenia oporu oraz dowiedzą 
się czym jest obwód zamknięty.
 

Niemożliwe
W Centrum można odkryć tajemnice iluzji optycznych. Interaktywna wystawa składa się ze sta-
nowisk, ilustrujących zjawiska optyczne wykorzystywane przez iluzjonistów i nie tylko. Wystawa 
jest przeznaczona dla zwiedzających w każdym wieku. Zawiera wszystkie elementy konieczne do 
przeprowadzania samodzielnych obserwacji i eksperymentów.

W ciągłym ruchu
Na ekspozycji będzie można zapoznać się z właściwościami niektórych substancji, tworzyw i ma-
teriałów. Kilkanaście eksponatów umożliwi zwiedzającym przeprowadzenie szeregu doświad-
czeń, ukazujących cechy charakterystyczne poszczególnych substancji i pomagających zrozu-
mieć zawiłe prawa fizyki towarzyszące nam w życiu codziennym. 

Kalejdoskop – przewrotne OKO
To przede wszystkim niezwykły świat luster. Razem z ekspozycją „Barwy ze Słońca” tworzą naj-
większą wystawę optyczną w Polsce. Odwiedzający ekspozycję spojrzą w – największy w Polsce 
kalejdoskop – umożliwiający wykonywanie zdjęć powstających w nim obrazów, zobaczą znika-
jącą rękę, zamienią się twarzą z przyjacielem, dotkną czegoś co nie istnieje, a nawet nawiną 
promienie światła na szpulkę. Przy pomocy specjalnie zaprojektowanych eksponatów pokazu-
jemy działanie lunety, camera obscura, aparatu fotograficznego czy światłowodów. Nawet przy 
niewielkich zdolnościach plastycznych warto poświęcić czas na próbę rysunku z natury przy 
pomocy specjalnego urządzenia mistrzów z minionych wieków. Dla miłośników gier zręcznościo-
wych przygotowano specjalne labirynty, w których można zmierzyć się z sytuacją, w której mózg 
wyraźnie nie radzi sobie z kierowaniem naszą ręką.

Barwy ze słońca
Świat kolorów połączony z efektami filmowymi i stroboskopowymi. Odwiedzający między in-
nymi: zobaczą taniec kolorów, stworzą własny trójwymiarowy obraz, zobaczą jak z trzech barw 
powstaje kolorowa fotografia, zbadają dlaczego to samo koło obraca się jednocześnie w przeciw-
nych kierunkach czy poszukają tęczy w szklanym deszczu.

Wildlife Photographer of the Year 2002-2013
Wystawa fotograficzna dzikiej przyrody. Na ekspozycji będzie można oglądać 70 wybranych 
zdjęć z 12 ostatnich edycji największego i najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego 
w dziedzinie fotografii przyrodniczej na świecie. Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursów 
fotograficznych z lat 2002-2013, organizowanych przez BBC Worldwide oraz Natural History  
Museum w Londynie.

IINNI ORGANIZATORZY
Centrum czynne: wtorek-czwartek w godz. 10.00-16.00
piątek w godz. 11.00-20.00, sobota i niedziela w godz. 12.00-18.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 15 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 35 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 12 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 9 zł (grupa min. 10 osobowa)
Pokaz naukowy: 13 zł, ulgowy 11 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 10 zł (grupa min. 10 osobowa)
Dziecięca ścieżka edukacyjna z atrakcjami: 30 zł / osobę (grupa max. 10 osobowa), 
25zł / osobę (grupa max. 20 osobowa)

Edukacja/warsztaty:
3, 10, 17, 24.06., godz. 10.00-11.00, 12.00-13.00 „Wiem, co jem”, szkoła podstawowa:  
kl. 4-6 60 min. 
4, 11, 18, 25.06., godz. 10.00-11.00 12.00-13.00 „Mydlane królestwo” szkoła podstawowa: 
kl. 1-3 60 min.
5, 12, 26.06., godz. 10.00-12.00 Oferta „Czwartki dla przedszkoli”: 45 min. warsztat „Razem ze 
Słonkiem – Wiosna” + 1.15 godzina zwiedzania Centrum
5, 12, 26.06., godz. 13.00-14.00 „Siła przyciągania”, szkoła podstawowa: kl. 4-6 lub 1-2 klasa 
gimnazjum (prosimy o określenie grupy wiekowej w momencie rezerwacji) 60 min. 
6, 13, 20, 27.06., godz. 10.00 -12.00 Oferta „Piątki dla przedszkoli”: 45 min. warsztat „Razem 
ze Słonkiem – Wiosna” + 1.15 godzina zwiedzania Centrum
6, 13, 20, 27.06., godz. 14.00-15.00 „Siła przyciągania”, szkoła podstawowa: kl. 4-6, lub 1-2 
klasa gimnazjum (prosimy o określenie grupy wiekowej w momencie rezerwacji) 60 min. 
7.06., godz. 12.00-13.00 „Mały Leonardo” w ofercie „1+2”: godzinny warsztat + 2 godz.  
zwiedzania Centrum 60 min. 
7.06., 15.00-16.00 „Mały Leonardo” 15.00-18.00
14.06., 12.00-15.00 Science show „Jajem w naukę” w ofercie „1+2”: pokaz + 2 godz. zwie-
dzania Centrum 45 min. Scena Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy to miejsce do ekspery-
mentowania i odkrywania! Inspirujemy i wciągamy publiczność do samodzielnego poznawania 
otaczającego świata. Bawimy się tworzeniem hipotetycznych scenariuszy z wymyślonymi re-
gułami, które sprawdzają założenia: co się stanie, jeśli do ciekłego azotu włożę nadmuchany 
balonik? czy do zrobienia jajecznicy potrzebna jest wysoka temperatura? jak bardzo wytrzymała 
jest skorupka jaja?
14.06., godz. 15.00 Igraszki z ogniem 60 min. Podczas warsztatów „Igraszki z ogniem” uczest-
nicy zgłębią tajniki powstawania kolorowych ogni. 
21.06., godz. 12.00-15.00 „Robotica” w ofercie „1+2”: godz. warsztat + 2 godz. zwiedzania 
60 min. Jest to kolejny warsztat ze specjalnej edycji kreatywnego majsterkowania, który łączy 
w sobie elementy techniki i sztuki. 
21.06., godz. 15.00 „Robotica” 60 min. 
28.06., godz. 12.00-15.00 „Zwariowane Księżyce” w ofercie „2+1”: 2 godz. warsztat + 1 godz. 
zwiedzania 120 min. Czy wiesz ile księżyców znajduje się w Układzie Słonecznym? Jeśli chcesz 
się tego dowiedzieć to zachęcamy do uczestnictwa w warsztacie.
28.06., godz. 15.00 „Zwariowane Księżyce” 120 min.
Dodatkowo: 
3-5, 10-12, 17-18, 24-26.06. godz. 10.00-13.00, 13.00-16.00; 6, 13, 20, 27.06., godz. 11.00-
14.00 Ścieżka tematyczna. Do wyboru na wystawie: „Barwy ze Słońca” lub „Kalejdoskop – 
przewrotne oko”. Do wyboru poziom edukacyjny: I, II, III, IV + zwiedzanie pozostałych wystaw 
40-90 min. + zwiedzanie pozostałych wystaw 

DIECEZJA TORUŃSKA
www.organy.diecezja.torun.pl

Świętojański Festiwal Organowy
• 1.06. (niedziela), godz. 16.00 Marcin Łęcki, kościół Ducha Św.
W programie utwory: V. Lübecka, J. S. Bacha, F. M. Bartholdy’ego, M. Sawy, M. Nagela.
• 8.06. (niedziela), godz. 19.00 Stanislav Šurin, Katedra św. Janów
W programie utwory: G. Frescobaldiego, D. Zipoli, P. P. Roškovsky’ego, B. Marcellego, 
J. Ph. Kriegera, F. Schmidta, M. Schneider-Trnavsky’ego, P. Ebena, J. Strejca, L. Janáčka.
• 15.06. (niedziela), godz. 19.00 Koncert symfoniczno-oratoryjny, Katedra św. Janów 
In Memoriam Janowi Pawłowi II z okazji kanonizacji
Wolfgang Amadeusz Mozart – Msza koronacyjna C-Dur KV 317
Wystąpią: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chór Akademicki UMK w Toruniu, Chór Inovrocla-
viensis Cantans z MDK im. J. Korczaka w Inowrocławiu, Elżbieta Stengert – sopran, Patrycja 
Stróżyk – alt, Rafał Grozdew – tenor, Andrzej Nowakowski – bas, ks. Czesław Piotr Grajkowski 
- dyrygent
• 22.06. (niedziela), godz. 19.00 Bartosz Jakubczak, Katedra św. Janów w Toruniu 
W programie utwory: M. Weckmanna, J.J. Frobergera, Tabulatura Jana z Lublina, J. Langlaisa, 
J.S. Bacha
• 29.06. (niedziela), godz. 16.00 Waldemar Krawiec, kościół św. Ducha
W programie utwory: J.S. Bacha, G. B. Martiniego, M. Brosiga, Ch. H. Rincka, P. Ebena, 
Th. Duboisa



Miejsce: Kościół Akademicki Św. Ducha
Bilety: www.ebilet.pl, kasa Dworu Artusa, Empik, kasa FP oraz godzinę przed koncertem w ko-
ściele Ducha Św.

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

XI Koncert Kompozytorski „Pięciolinia dla papieża”
5.06. (czwartek), godz. 19.00
Koncert w piętnastą rocznicę pobytu świętego Jana Pawła II w Toruniu i Bydgoszczy oraz Święta 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kompozytorzy: Aleksandra Brejza, Magdalena Cynk, Ewa Fabiańska, Łucjan Kamieński, Piotr 
Komorowski, Marcin Kopczyński
Wykonawcy: kwartet smyczkowy, Marcin Kopczyński, Weronika Kujawa, Robert Matusiak, Mag-
dalena Miszewska, Anna Poślednik, oraz Chór „Astrolabium” pod dyrekcją Kingi Litowskiej 
Prowadzenie: Magdalena Cynk
Miejsce: Dwór Artusa

Festiwal Tour de Carillon – koncerty w Toruniu
8.06. (niedziela)
• godz. 13.00 Plac przed Domem Muz, ul. Poznańska 
• godz. 16.00, 17.30, 19.00 Park na Bydgoskim Przedmieściu 
Koncerty z udziałem mobilnego carillonu „Gdańsk” składającego się z 48 dzwonów o łącznej 
wadze 4.868 kg. Carillon to najcięższy instrument akustyczny na świecie. Można na nim zagrać 
każdy rodzaj muzyki, od aranżacji muzyki klasycznej, poprzez muzykę filmową, rozrywkową 
i ludową, po utwory współczesne, specjalnie napisane na ten instrument. Z okazji Roku Oscara 
Kolberga w repertuarze więcej będzie utworów inspirowanych ludowością. Na niektórych kon-
certach carillonowi towarzyszyć będzie zespół akordeonowy. 
Program:
Antonio Vivaldi, Cztery Pory Roku, Zima, część I i II
Jerzy Fryderyk Haendel, Ciacone ze Suity klawesynowej d-moll
Fryderyk Chopin, Preludium e-moll op.28, Mazurek F-dur op. 68 nr3 
Witold Lutosławski (arr. Magdalena Cynk), Trzy Melodie ludowe: Jest drożyna, jest; 
Ach, mój Jasienio; W polu lipeńka 
Karol Szymanowski, Krakowiak z 4 tańców polskich
Aleksander Tansman, Kujawiak z cyklu 20 łatwych utworów na temat popularnych melodii 
polskich
Magdalena Cynk, Kujawiak
Gary White, Rotation, Asteroids
Jef Rottiers, Lamento 
Isaac Albeniz, Legenda
Henry Mancini, Moon River
Jeremi Bock, Sunrise, Sunset z musicalu „Skrzypek na dachu” 
Astor Piazzolla, Libertango, Oblivion
Hubert Giraud, Pod niebem Paryża
Carlos Gardel, Por una Caveza (Zapach kobiety) 
Ennio Morricone, fragmenty z filmu „Misja”
Waldemar Kazanecki, Walc z filmu „Noce i dnie”
Wstęp wolny

PAWEŁ SIEMIŃSKI, TOMASZ KMIEĆ

III Międzynarodowy Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej 
21-22.06. (sobota-niedziela)
Celem imprezy jest propagowanie malarstwa i rzeźby figurkowej jako alternatywnej formy 
sztuki. Festiwal odbędzie się w formie otwartej, bez podziału wiekowego. Poza klasycznymi 
kategoriami figurkowymi, których jest 16, organizatorzy stworzyli drugie tyle kategorii dodat-
kowych. Nowe kategorie związane są z 70. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego oraz 
100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Planowany jest też zlot pojazdów z okresu I i II wojny 
światowej. Miejsce: Galeria Omega, ul. Przedzamcze 12

SROWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

Marsz dla Życia i Rodziny
1.06. (niedziela)
• godz. 12.30 Msza Św. w Katedrze Świętych Janów
• godz. 14.00 - Początek Marszu na Rynku Staromiejskim
Stowarzyszenie zaprasza całe rodziny do udziału w Marszu, dodatkowe atrakcje z okazji Dnia 
Dziecka

• 6.07. (niedziela), godz. 16.00 Adam Tański, kościół św. Ducha 
W programie utwory : J.S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Saint-Saënsa, L. Vierna, Ch. Tournemire’a
Wstęp wolny

URZĄD MIASTA TORUNIA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
www.torun.pl

25 lat wolności
4.06. (środa), godz. 19.00 Koncert: Sztywny Pal Azji, Armia, Haydamaky
W koncercie z okazji 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce wystąpią trzy ze-
społy. Sztywny Pal Azji i Armia na przełomie lat 80. i 90. święciły swoje największe triumfy. Sztywny 
Pal Azji wylansował takie przeboje, jak „Wieża radości, wieża samotności” czy „Nie gniewaj się na 
mnie, Polsko”. Armia to zespół mocnego rockowego brzmienia. Formacja wystąpi z programem swo-
ich największych przebojów. Oprócz tych z lat przełomu, usłyszeć będzie można m.in. kompozycję 
stworzoną na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem „Jeszcze raz, jeszcze dziś”. Trzecim zespołem bę-
dzie gwiazda ukraińskiej sceny muzycznej Haydamaky, autorzy nieoficjalnego hymnu Euromajdanu,  
którzy byli w Kijowie z protestującymi.
Miejsce: Rynek Staromiejski
Ponadto: 
Wystawa „25 lat demokracji w Polsce”, pokazująca polskie wybory od czerwca 1989 r. do maja 2014 r.  
Miejsce: dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
Wystawa wielkoformatowa pokazująca zdjęcia Torunia z czerwca 1989 r., pokazujące kampanię, ale 
także samo miasto. Zdjęcia pochodzą z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 
Pokazy filmowe w Pałacu Dąmbskich
Imprezy skierowane do młodzieży szkolnej: bieg wolności i gra miejska o tematyce nawiązującej 
do wyborów

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE
www.js-bach.pl

Festiwal Cichej Muzyki: Piotr Przedbora (gitara klasyczna)
22.06. (niedziela), godz. 17.00
Recital 19-letniego, wybitnie utalentowanego gitarzysty Piotra Przedbory (gitara klasyczna), który 
zagra dzieła Bacha, Vivaldiego i ... Chopina przetransponowane na ten instrument. Młody gitarzysta 
z Tomaszowa Mazowieckiego, studiuje już na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, uczestniczy 
w mistrzowskim kursie w Paryżu, nagrał pierwszą płytę i wygrywa konkursy
Piotr Przedbora - młody polski gitarzysta klasyczny; urodził się w 1994 w Tomaszowie Mazowieckim. 
Jest muzykiem wybitnie uzdolnionym. Jako 13-latek otrzymał stypendium „Młoda Polska” ministra 
kultury. Wsparło ono zakup gitary u Grega Smallmana, słynnego lutnika z Australii, prawdopodobnie 
jedynej w Polsce. Brał udział w ponad 20 konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, zdoby-
wając dziewiętnaście pierwszych miejsc oraz trzy razy otrzymując Grand Prix (Chorwacja, Hiszpania, 
Serbia, Polska, Niemcy, Austria). Koncertuje w Polsce, jak i poza jej granicami, m.in.: w Hiszpanii, 
Francji, Niemczech, Austrii, Serbii, Chorwacji. Rozpoczął naukę na Uniwersytecie Muzycznym w War-
szawie, marzy o podjęciu nauki w Konserwatorium Paryskim. Jest uczniem Judicaëla Perroya z Pa-
ryża, jednego z najlepszych gitarzystów na świecie. W wieku 19 lat nagrał już debiutancką płytę 
w wytwórni Dux, jednym z najważniejszych polskich wydawnictw fonograficznych. Powód: melo-
mani chętni do kupienia płyty po koncertach i opinia profesorów, że warto zarejestrować poziom,  
jaki w tak młodym wieku osiągnął. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

FILHARMONIA POMORSKA W BYDGOSZCZY
ul. Andrzeja Szwalbego 6, Bydgoszcz, tel. 52 321-04-67
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

„Msza uroczysta” Rossiniego, 7.06. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Chór Akademicki Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Chór Akademicki UMK w Toruniu
Rudolf Tiersch, dyrygent
Bożena Harasimowicz, sopran
Ewa Marciniec, mezzosopran
Paweł Skałuba, tenor
Marek Kalbus, bas
Agnieszka Sowa, przygotowanie Chóru UTP
Jan Chęsy, współpraca
Arkadiusz Kaczyński, przygotowanie Chóru UMK

FUNDACJA YOU HAVE IT
ul. Browarna 6, tel. 504-734-897

Rybi Puzon 
1.06. (niedziela), godz. 20.00
Wydarzenie muzyczne i jedna z niepowtarzalnych okazji na wsłuchanie się w dźwięki utworów 
Toma Waitsa, wykonanych przez Małgorzatę Abramowicz wraz z zespołem, którego skład znany 
jest z projektu „Marabut” – Małgorzata Abramowicz (śpiew), Igor Nowicki (aranżer, pianista), Ma-
teusz Kurek (Q-rek) gitary, Andrzej Bruner-Gulczyński (kontrabas), Marek Marszałek (saksofony), 
Waldemar Franczyk (perkusja) .wz Pawłem Kowalskim (śpiew), przybliży nam nowo zaaranżo-
wane utwory tego uznanego amerykańskiego wokalisty i kompozytora. Wybrano dziewiętnaście 
utworów Toma Waitsa, w tłumaczeniach Romana Kołakowskiego, cztery z nich będą miały swoją 
premierę. Wykonane zostaną między innymi kompozycje z najnowszej płyty artysty pt. „Bad as 
me”. „Rybi Puzon jest jak podróż, pędzącym przez życie pociągiem, a to co dzieje się w około 
jest nieprzewidywalne, zniewalające i oczywiste zarazem” – tak mówią o projekcie sami artyści.
Miejsce: Klub przy ul. Kopernika 3 (dawny Lizard King)
Bilety: 20 zł (do kupienia w klubie na tydzień przed koncertem oraz w dniu)

Urban Dance Meeting vol.6
14.06. (sobota)
Szósta edycja ogólnopolskich zawodów tańca ulicznego w Toruniu. W tym roku przenosimy się 
przed klub NRD przy ulicy Browarnej, która będzie pokryta zielenią, jakiej pozazdrościłby nieje-
den stadion piłkarski. Jak co roku rozbujamy Toruń. Zadbają o to doskonali DJs, wyjątkowi pro-
wadzący, jurorzy, goście i oczywiście uczestnicy. 
Miejsce: ul. Browarna

MARTYNA KUNKEL
http://torspotrob.blogspot.com/

Toruńskie Spotkanie Robótkowe
14.06. (sobota), godz. 12.00
Po raz pierwszy w Toruniu świętowany będzie Światowy Dzień Dziergania Publicznego. Impreza 
odbędzie się na wolnym powietrzu. Chętni przynoszą ze sobą jakąś robótkę (technika dowolna), 
coś do picia czy przegryzienia i kocyk, żeby usiąść, jeśli ławki będą zajęte. Informacje na stronie 
www i pod nr tel.: 881-321-346.
Zbiórka: Bulwar w okolicach ulicy Mostowej – wolne ławki

WOJCIECH KALINOWSKI
JAPAN PROMOTION

Festiwal Budo
1.06. (niedziela), godz. 16.00
XVIII Pokazy Sztuk i Sportów Walki: aikido, boks, capoeira, iaide, judo, kendo, kick boxing, 
kung fu, szermierka, taekwondo, BJJ, MMA
Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego
Wstęp wolny

JESTEM - STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM 
WSPARCIA

Jestem zaprasza osoby niepełnosprawne oraz młodzież z Bydgoskiego Przedmieścia do udziału 
w bezpłatnych warsztatach z następujących dziedzin:
„Złomowa orkiestra”  16 godz., „Interaktywne słuchowisko”- 16. godz., Warsztat Dj ingu-40 
godz., Warsztat Beatboxu- 40 godz., Warsztat teatru rysunkowego - 104 godz., Warsztaty teatral-
ne - 203 godz., Rzeźbienia w glinie - 48 godz., Warsztat street art. - 32 godz., Warsztat plastyczny 
- 92 godz., Warsztat fotograficzny - 98 godz., Warsztat filmowy - 98 godz., Warsztat hip hop - 60 
godz., Warsztat „Ekspresja ciała”- 24 godz.
Zajęcia realizowane będą do końca grudnia 2014r., więcej informacji: Weronika Droszcz,  
tel. 666-266-493, e-mail: w.droszcz@gmail.com
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona

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

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

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa min. 5-osobowa. 
Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: Dzieci i młodzież ucząca się 8,50 zł, osoby dorosłe: 9,50 zł, młodzież niepełnosprawna 
5,50 zł, dorośli niepełnosprawni 8,50 zł. 

KLUB SENIORA „ZACISZE”
ul. Bema 38a
tel. 698-194-471

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

Nieszawa-Ciechocinek
5.06. (czwartek)
Wycieczka autokarowa. Zwiedzanie turystycznych miejsc i pobyt rekreacyjny. 
Informacje: tel. 698-194-471

Wiedeń-Praga – Żródła termalne na Węgrzech
26.06. (czwartek), godz. 16.00
Slajdy 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 200kg kopułą. Bilety 8zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(5zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób), 8 zł dorośli (7 zł grupa po-
wyżej 15 osób)
Codziennie w godz. 9.00-16.00 (październik-marzec), godz. 9.00-20.00 (kwiecień-wrzesień)
Codziennie w godz. ustalonych wcześniejszą rezerwacją:
Przewodnik po Forcie IV: grupa do 10 osób: 35zł, grupa 10-45 osób: 60 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 60 zł od grupy
Zwiedzanie Fortyfikacji Pierścienia Zewnętrznego z przewodnikiem: 2-3 godz., transport własny, 
150 zł od grupy

Oferta edukacyjna:
Interaktywne lekcje historii połączone ze zwiedzaniem Fortu IV (ok. 1,5 h): 5 zł od ucznia
Tematy do wyboru: „Dzieje Torunia pod zaborami” (gimnazjum, szkoła podstawowa), „Wpływ 
fortyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twier-
dza pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawo-
wa), „Lekcja o nietoperzach” - w programie: prezentacja multimedialna i część interaktywna na 
temat życia nietoperzy. Omówienie ochrony nietoperzy - obszary Natura 2000.



1.06. (niedziela)
  godz. 11.00  Dzień Dziecka w CSW: Wędrówki z Niesporczakiem,  CSW, Bydgoskie 
Przedmieście, Starówka
  godz. 11.00  Dzień Dziecka w Muzeum, Dom Eskenów, od godz. 13.00 Kamienica pod 
Gwiazdą 
  godz. 12.00  Dzień Dziecka: spektakl „Historia Calineczki”, godz. 13.30 piknik rodzinny 
w teatralnym ogrodzie,  Baj Pomorski
  godz. 14.00  Marsz dla Życia i Rodziny,  Rynek Staromiejski
  godz. 16.00  Świętojański Festiwal Organowy: Marcin Łęcki,  kościół Ducha Św.
  godz. 16.00  Festiwal Budo,  Amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 18.30  Stand-up Bez Cenzury,  Od Nowa
  godz. 20.00  Rybi Puzon,  Klub przy ul. Kopernika 3

2.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Wielkie jeziora i Suwalszczyzna,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych
  godz. 16.00  Dzień Dziecka na Rudaku,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Wykład Barbary Widery,  Galeria Wozownia

3.06. (wtorek)
  godz. 19.00  „Zew wolności”, czyli 25 lat w toruńskiej kulturze,  Dwór Artusa

4.06. (środa)
  godz. 18.00  25 lat wolnych wyborów w Polsce. Kino Wolność,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  25 lat wolności: Sztywny Pal Azji, Armia, Haydamaky,  Rynek Staromiejski
  godz. 19.00  Slaughter And The Dogs, Rejestracja, The Pils,  Pub Pamela
   25-lecie przemian demokratycznych w Polsce - wystawa, do 31.08.,  Dziedziniec Ra-
tusza

5.06. (czwartek)
  godz. 18.00  Toruńskie spacery fotograficzne, do 4.07.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Pokaz filmów Piotra Szalszy,  Teatr Muzyczny
  godz. 19.00  Pięciolinia dla papieża,  Dwór Artusa

6.06. (piątek)
  godz. 17.30  Pokonkursowa wystawa  fotograficzna „Autoportret” , do 31.08.,  WOAK
  godz. 18.00  Koncert „Jaśniej”,  MDK
  godz. 18.00  Wystawa wykładowców i studentów pracowni serigrafii, do 4.07.,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Miniorkiestra – koncert,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  150. rocznica urodzin Ryszarda Straussa,  Dwór Artusa

7.06. (sobota)
  godz. 9.00-13.30  Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego, do 8.06.,  Muzeum  
Etnograficzne

  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Podróże małe i duże – Kirgistan,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  O prawach zwierząt i prawach kobiet,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00, 18.30  Teatr Letni – Szofer Archibald,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  „Msza uroczysta” Rossiniego,  Kościół Akademicki Św. Ducha
  godz. 19.00  Trans-Opera: Romeo i Julia,  Kino Centrum w CSW

  godz. 20.00  Koncert zespołu Black Radio – Gasoline Planet Tour,   
Od Nowa
   AKGroove: DJ’s Relup, Chris Drake, Tom Deep,  Klub Dwa Światy

8.06. (niedziela)
  godz. 10.00-16.00  Wystawa zwierząt egzotycznych,  Od Nowa
  godz. 13.00  Festiwal Tour de Carillon, Plac przed Domem Muz, ul. Po-
znańska, godz. 16.00, 17.30, 19.00 Park na Bydgoskim Przedmieściu 
  godz. 17.00  Zebranie, czyli przywitajmy ich razem,  Hotel Bulwar 
  godz. 18.00  Dominik Stanisławski - wystawa, do 22.06.,  Galeria Nad Wisłą 
  godz. 19.00  Festiwal Organowy: Stanislav Šurin,  Katedra św. Janów

9.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Stół z połymawymanymi nogami – spektakl Studia P,  Ośro-
dek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

  godz. 17.00  Świat przedszkolaka w kółeczkach, czyli origami płaskie 
z koła, do 20.06.,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 19.00  Sagittarius, Sławek Wierzcholski & Jack Cannon Band,  Pub Pamela

10.06. (wtorek)
  godz. 17.00  Świat widziany oczami dzieci,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Ceinat i przyjaciele,  MDK
  godz. 18.30  Regional Press Photo 2012,  Dwór Artusa 

11.06. (środa)
  godz. 18.15  WyOBRAZ sobie: Rzeczywistość – Zdjęcie – Odbiorca. Praw-
da i interpretacja w fotografii,  CSW
  godz. 19.00  Hanza Globrtotters,  Hanza Cafe

12.06. (czwartek)
  godz. 12.00  35-lecie Klubu Supełek,  WOAK
  godz. 18.00  Wykład Czesławy Frejlich,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Filozofia ludzkiej egzystencji, 
Dwór Artusa

  godz. 19.00  Klub Melomana,  Dwór Artusa 
   Święto Galerii, do 15.07.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

13.06. (piątek)
  godz. 10.00-14.00  średniowieczny turniej rycerski uczniów,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 12.00  KATAR: Opowiedziane tańcem,  Od Nowa
  godz. 13.00  S-potykanie – wystawa prac osób niepełnosprawnych,  
do 13.07.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 17.00  Ozdoba czy amulet, do 7.09.,  Muzeum Podróżników
  godz. 19.00  Wieczór tańca z Teatrem Tańca Akro,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 19.00  Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki,  Dwór Artusa
   Wystawa rękodzieła artystycznego,  Muzeum Etnograficzne
   M. Ronzoni „Siostry Parry” - premiera,  Teatr Muzyczny

14.06. (sobota)
  godz. 10.00  Dwutakt: Muzyka i Komiks, także 15.06.,  Od Nowa
  godz. 11.00-17.00  VII Toruńskie Medievalia,  fosa zamkowa
  godz. 12.00  Toruńskie Spotkanie Robótkowe,  Bulwar, ul Mostowa 
  godz. 16.00, 17.00  Czas dla nas – cykl koncertów rodzinnych,  
 Dwór Artusa
  godz. 17.00  Koncert zespołu Psotki i Śmieszki,  Teatr Baj Pomorski

DZIEŃ PO DNIU 6CZERWIEC 2014
  godz. 17.00  Koncert zespołów folklorystycznych,  Muzeum Etnograficzne
   Urban Dance Meeting vol.6,  ul. Browarna

15.06. (niedziela)
  godz. 18.00  Prawdziwa historia Manuela Almeidy Salazara,  MDK
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Koncert symfoniczno-oratoryjny, 
 Katedra św. Janów 

16.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00-12.00  Dni Teatrów MDK, do 18.06,  MDK
  godz. 16.00 i 19.00  Światowy Dzień Uchodźcy w Dworze Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 17.00  Wernisaż wystawy „Pracownia – Warsztat”, MDK
  godz. 17.00  Spotkanie z Ireną Wronkowską,  Muzeum Etnograficzne 

17.06. (wtorek)
  godz. 11.00  Zakończenie 22. edycji Programu edukacji kulturalnej dla dzieci  
ze szkół wiejskich,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30  Oprowadzanie po Dworze Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Prezentacja szkoły i koncert uczniów Centrum Muzycznego RIF, 
 Dom Muz, ul. Podmurna

19.06. (czwartek)
  godz. 14.00-19.00  Czerwcowe zabawy plebejskie na zamku,  Zamek Krzyżacki
  godz. 19.00  Wernisaż Muzyczny część II,  Pub Pamela
  godz. 20.00  Winogranie – Tymon Tymański & Dario Alberti,  Dwór Artusa

20.06. (piątek)
  godz. 18.00  Toruńskie Gwiazdy – koncert,  Rynek Staromiejski 
   Święto Galerii, do 31.07.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, 
ul. Kościuszki

21.06. (sobota)
  godz. 12.00-23.00  Święto Miasta: Piknik Rodzinny,  błonia nadwiślańskie 
  od godz. 13.00  Święto Muzyki,  różne miejsca, głównie na starówce 
  godz. 16.00  Międzynarodowe spotkania Toruń Rueda Festival,  Rynek Nowomiejski 
  godz. 18.00  Koncert z okazji 35-lecia Chóru Akademickiego,  Dziedziniec Ratusza
  godz. 19.30-24.00  Święto Miasta: Noc muzeów.  Wszystkie oddziały Muzeum 
Okręgowego
  godz. 20.00  Święto Miasta: Regaty ósemek wioślarskich,  Bulwar Filadelfijski
   III Międzynarodowy Festiwal Malarstwa i Rzeźby Figurkowej, także 22.06.,   
Galeria Omega

22.06. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Motoserce. Akcja propaguje ideę krwiodawstwa,  Dwór Artusa
  godz. 12.00-15.00  Kadry z szafy,  Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu – 
Amfiteatr
  godz. 16.00  Święto Miasta: Intronizacja Króla Kurkowego,  Rynek Staromiejski
  godz. 17.00  Festiwal Cichej Muzyki: Piotr Przedbora,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30  Święto Miasta: Recital Katarzyny Żak,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Bartosz Jakubczak,  Katedra św. 
Janów 
  godz. 21.00-23.00  Święto Miasta: Piernikowa Aleja Gwiazd, koncert zespołu 
Kobranocka,  Rynek Staromiejski
   n. podst. P. Dorina „Brzdęk i Dźwięk” – premiera,  Baj Pomorski

23.06. (poniedziałek)
  godz. 9.00  Spotkania ze sztuką – prezent na Dzień Ojca,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 15.30  Powitanie lata,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Święto Miasta: Koncert Disperates,  Rynek Staromiejski
  godz. 18.00  Święto Miasta: Wianki na Wiśle,  błonia nadwiślańskie
  godz. 20.00  Rob Tognoni Band (Australia),  Pub Pamela

24.06. (wtorek)
  godz. 12.00  Na święty Jan jagód dzban,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00 i 19.00  Heartbeat – spektakl taneczny,  Od Nowa
  godz. 20.00  Inauguracja Międzynarodowego Letniego Festiwalu „Toruń - Muzy-
ka i Architektura”,  Rynek Staromiejski

25.06. (środa)
  godz. 18.00  Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi”,  MDK 

26.06. (czwartek)
  godz. 13.00  Drużyna Wojtka - wystawa rysunku i malarstwa, do 31.07,  Biblio-
teka Pedagogiczna
  godz. 16.00  Wiedeń-Praga – Żródła termalne na Węgrzech,  Klub Seniora  
Zacisze

  godz. 17.00  Premiera animowanego westernu,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Zakończenie roku pracy fundacji „Wszyscy Tworzymy Sztukę”, 
 Dom Muz, ul. Podmurna
   TORMIAR – Festiwal Architektury i Wzornictwa, do 1.07.,  CSW
   RapToPoezja,  Klub Dwa Światy

27.06. (piątek)
  godz. 19.00  Sewilla i okolice – pokaz tańca flamenco,  Dom Muz, ul. Podmurna

28.06. (sobota)
  godz. 11.00  Poranek Teatralny dla dzieci – Bajkopisanie,  Dom Muz,  
ul. Poznańska
  godz. 11.00  W kręgu baśni celtyckich,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 14.00-19.00  Świętojański Jarmark Średniowieczny,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00  Kadry z szafy – wystawa fotografii,  CSW
  godz. 18.00  Kina i kultura kinowa w Toruniu 1896-1939,  Muzeum  
Etnograficzne
   Koncert: Cheeba (EastWestRockers) + In-Dead,  Klub Dwa Światy

29.06. (niedziela)
  godz. 15.00-17.00  Art-Żart, czyli plenerowy konkurs na najlepszego „sucha-
ra”,  Dwór Artusa
  godz. 16.00  Festiwal Organowy: Waldemar Krawiec,  kościół Ducha Św.
   G. Aron „Mój Boski Rozwód”,  Teatr Muzyczny

30.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych
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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


