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

Nigel Kennedy, 10.05. (środa), godz. 20.00 Organizator: Cappella Gedanensis

Al Di Meola, 13.05. (sobota), godz. 20.00 Organizator: Agencja Moment

Maciej Maleńczuk, 15.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Organizator: Polska Press sp. z o.o.

Koncert Inauguracyjny 25. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży, 17.05. (środa), godz. 18.00
Wykonawcy: Piotr Paleczny – fortepian, Paweł Wakarecy – fortepian, Toruńska Orkiestra Symfonicz-
na, Mariusz Smolij – dyrygent. W programie: Fryderyk Chopin - Koncert fortepianowy e-moll op. 11, 
Koncert fortepianowy f-moll op. 21. Dwa koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina w wykonaniu wy-
bitych pianistów, w przeszłości związanych z konkursem. Konkurs odbędzie się 18-21.05. w Ośrod-
ku Chopinowskim w Szafarni. W tegorocznym konkursie bierze udział 55 młodych pianistów z całego 
świata. Bilety: 40 zł/30 zł. Więcej informacji o konkursie: www.szafarnia.art.pl. 
Organizatorzy: Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Miasto Toruń

Nie ma jak u mamy – koncert z okazji Dnia Matki
21.05. (niedziela), godz. 19.00 Organizator: Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Dni otwarte funduszy europejskich, 21.05. (niedziela), godz. 10.00
Organizatorzy: Województwo Kujawsko-Pomorskie, CKK Jordanki

Grupa Trzymająca Mikrofon: Bang!, 24.05. (środa), godz. 19.00
Stand-up. Organizator: Agencja Artystyczna Antrakt

VIII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, 25, 27.05.
Szczegóły w dziale TAK

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

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

Majówka z Artusem – Kami, 1.05. (poniedziałek), godz. 20.00
Kami (Kamila Abrahamowicz)z wykształcenia jest skrzypaczką i dyrygentką, ale uwielbia prezento-
wać swoją mniej lub bardziej jazzową osobowość muzyczną. Podczas koncertu utwory z jej debiu-
tanckiej płyty, a także standardy muzyki amerykańskiej. Miejsce: Barka na Wiśle. Wstęp wolny

Strzał w dychę – Hulajdusza – koncert jubileuszowy
2.05. (wtorek), godz. 19.00
Zespół powstał wiosną 2007 r. W jego skład wchodzą Agnieszka Magdalena Filipiak, Iwona Gul-
czyńska i Marta Lang. Dziewczęta zabiorą nas w podróż do krainy łagodności, prezentując podczas 
swoich urodzin autorską poezję śpiewaną. W koncercie wezmą udział goście specjalni m.in. Andrzej 
Bruner Gulczyński, Jakub Goldfinch i Łukasz Trzaska. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Festiwal Gaude Mater
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater to częstochowskie wydarzenie promujące 
muzykę różnych religii i kultur, które w tym roku zawita również do Torunia:
3.05. (środa), godz. 18.00 Koncert z tradycji perskiej

CENTRA KULTURY
Do źródeł tradycyjnej muzyki perskiej zabierze nas zespół Banu i charyzmatyczna solistka 
Maryam Akhondy. Usłyszymy pieśni śpiewane przez kobiety przy pracy, na ślubach, jako koły-
sanki, pieśni rytualne, żałobne i religijne, a jednocześnie będziemy świadkami przekroczenia 
restrykcyjnych ram tradycyjnej irańskiej muzyki. Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny
4.05. (czwartek), godz. 21.00 Marcel Pérès – Missa ex tempore
Motywem przewodnim koncertu będzie muzyka dawna. Marcel Pérès uznawany jest za naj-
wybitniejszego specjalistę muzyki średniowiecza i chorału gregoriańskiego. Towarzyszyć mu 
będzie Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod kierownictwem Anny Szo-
stak. Bilety: 15 zł ulgowy, 25 zł normalny. Miejsce: Kościół Akademicki pw. Ducha Świętego

Jurij Szyszkin & Harmonium Duo – Rosyjska dusza
12.05. (piątek), godz. 19.00
Repertuar arcydzieł najwybitniejszych rosyjskich kompozytorów ostatnich stuleci. Oprócz 
utworów zachwycać nas będą instrumenty – współczesne akordeony koncertowe oraz muzycy 
- wybitni przedstawiciele polskiej i rosyjskiej sztuki akordeonowej, współpracujący ze sobą od 
kilkunastu lat – Harmonium Duo i Jurij Szyszkin. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Życie: trzy wersje – spektakl, 13.05. (sobota), godz. 19.00
Spektakl przygotowany z okazji jubileuszu 70. urodzin znanego aktora Jerzego Schejbala.  
To komedia pełna napięć, która ukazuje trzy warianty tej samej kolacji z udziałem dwóch par 
małżeńskich. Pozornie nieistotne szczegóły powodują, że dobrze wychowani bohaterowie, 
idąc za emocjami, ukazują swoje prawdziwe oblicza. Obsada: Olga Sawicka, Martyna Traw-
czyńska, Sławomir Pacek, Jerzy Schejbal. Bilety: 60 zł

Szkolna Partytura, 14.05. (niedziela), godz. 11.00
W ramach 5. Festiwalu Muzyki Współczesnej Muzyka Nowa swoje dzieła zaprezentują ucznio-
wie toruńskiej Szkoły Muzycznej. Zabrzmią utwory solowe, kameralne oraz wokalno-instru-
mentalne, inspirowane tańcami z różnych stron świata. Muzyka o charakterze tanecznym była 
motywem szkolnego konkursu kompozytorskiego. Bilety: 3 zł ulgowy, 5 zł normalny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 16.05. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Pan Pstrong, czyli pierwsza ryba w kosmosie – Spektakl Grupy 
Improwizacyjnej „Teraz”, 17.05. (środa), godz. 19.00
Publiczność wymyśla słowo – inspirację. Następnie improwizatorzy ruszają w podróż w głąb 
swojej świadomości, ku światom tworzonym tu i teraz. To, co wydarzy się na scenie, nigdy nie 
zostanie powtórzone. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Czwartek z filozofią: Liczę, więc jestem. O kwantyfikacji życia 
codziennego. Dr Michał Wróblewski, 18.05. (czwartek), godz. 18.30
Liczenie towarzyszy ludzkim kulturom od wieków. Jednak dopiero w nowoczesności obser-
wujemy zjawisko kwantyfikacji różnych sfer życia prywatnego. Liczymy kalorie, czas pracy, 
przebyty w ciągu dnia dystans. Z czego wynika popularność praktyk liczenia? Czy postępująca 
kwantyfikacja może być dla nas zagrożeniem opowie dr Michał Wróblewski. Wstęp wolny

Bogusław Morka – Złote przeboje operetki i musicalu
23.05. (wtorek), godz. 19.00
Autorski program Bogusława Morki, któremu towarzyszyć będzie zjawiskowy sopran Iwony 
Kaczmarek. Wieczór wypełnią m.in. utwory: „Wesoła wdówka” Lehara, „Księżniczka czarda-
sza” Kalmana, „Baron cygański” Straussa, jak i utwory musicalowe najlepszych kompozy-
torów: Bernsteina (West Side Story), Lloyda Webera (Koty, Upiór w Operze, Evita), Loewe’a  
(My Fair Lady). Bilety: 70 zł ulgowy, 80 zł normalny

Wild Hunt Live – Percival: muzyka z gry komputerowej
24.05. (środa), godz. 19.00
Zespół Percival jest doskonale znany wśród miłośników gier i słowiańskiej kultury. W trak-
cie trasy koncertowej zaprezentuje utwory ze składanki Wild Hunt podczas niepowtarzalnego 
show. Widowisko uświetnione będzie oprawą artystyczną Teatru Avatar oraz wspaniałą sceno-
grafią i wizualizacjami nawiązującymi do gry. Bilety: 69 zł ulgowy, 79 zł normalny

Koncert chóru American University Chamber Singers
25.05. (czwartek), godz. 19.00
Znakomity kameralny zespół wokalny z Washington DC w Stanach Zjednoczonych został 
utworzony w 1034 roku! Jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów chóralnych w USA, 



który prezentuje utwory muzyki dawnej, jak i kompozytorów współczesnych. W programie kon-
certu m.in. utwory Łukaszewskiego, E. Esenvaldsa, V. Tormisa, R. Clausena, B. Brittena, T. Dor-
sey’a a także tradycyjne amerykańskie pieśni spirituals. Wstęp wolny

Dzień Matki w Artusie – Polish Smooth Jazz, 26.05. (pt), godz. 19.00
Standardy polskiej muzyki rozrywkowej lat 30. Wśród nich takie przeboje jak: „Ta ostatnia nie-
dziela”, „Miłość ci wszystko wybaczy” czy „Nikt tylko ty”. A to wszystko w aranżacjach Agnieszki 
Grochowicz i jej zespołu. Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny

Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt, 27.05. (sob.), godz. 12.00-20.00 
(opis w dziale Inni organizatorzy)

10 sekretów Marylin Monroe – piosenka, teatr, burleska
28.05. (niedziela), godz. 18.00
Sekrety najsłynniejszej blondynki świata opowie i wyśpiewa aktorka Sonia Bohosiewicz.  
Na scenie pojawi się też papieżyca burleski – Betty Q. Całość dopełni specjalnie dobrany reper-
tuar z utworami Marylin Monroe, Elli Fitzgerald i Franka Sinatry, a także piosenki z filmu Janusza 
Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”. Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny

Świat i okolice – Egzotyczna Islandia, 31.05. (środa), godz. 18.30
Islandia, często nazywana krainą ognia i lodu, to paradoksalnie jedno z najbardziej egzotycznych 
miejsc w Europie. Tysiące wodospadów, lodowe laguny, czarne plaże, soczysta zieleń pagórków, 
wszędobylskie owce, ale i czynne wulkany i magmowe krajobrazy. O swojej wyprawie opowiedzą 
Karolina Finc i Mirek Manelski, którzy podróżowali autostopem wzdłuż południowego wybrzeża. 
Bilet: 2 zł. Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny

Filmowe poniedziałki
8.05. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Peł-
na zabawnych anegdot historia romansu między byłymi małżonkami, doświadczonymi ludźmi, 
którzy mimo związków z innymi partnerami, decydują się na podtrzymanie relacji.
15.05. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Meksykańska produkcja utrzymana w konwencji thril-
lera. W tragicznym wypadku zderzają się losy trojga skrajnie różnych od siebie mieszkańców 
jednego miasta. To trzy kontrastowe opowieści, które ukazują życie z całym realizmem i pełną 
brutalnością, którą do fabuły wnoszą impulsywne zachowania bohaterów.
22.05. (poniedziałek), godz. 15:30 i 18:30 Amerykański dramat opowiadający historię jede-
nastolatka, którego samotnie wychowująca matka ginie w wypadku samochodowym. Chłopiec 
trafia do elitarnej muzycznej akademii. Odnaleźć się w nowej rzeczywistości pomoże chłopcu 
surowy mistrz dyrygentury, który podejmie walkę o jego duszę i urzekający talent wokalny.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed  
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Niespełnione marzenia, niewypowiedziane słowa
9.05. (wtorek), godz. 18.30, do 26.05.
Choć autorka Basia Siuta Roszak jest z wykształcenia grafikiem komputerowym i animatorem, to 
od kilkunastu lat zajmuje się głównie malarstwem. Artystka pracuje w technice olejnej i akware-
li. Lubi obserwować ludzi, wyobrażać sobie co myślą i czują… Każdy człowiek ma niespełnione 
marzenia, niedokończone rozmowy, niewypowiedziane nigdy słowa, które cisnęły się na usta.

Melancholia miasta – fotografie, 30.05. (wt.), godz. 18.30, do 27.06.
Wystawa zdjęć, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych na UMK Łukasza Breitenbacha, ukaże mia-
sto w klimacie nostalgii i horroru. To połączenie mrocznych scenerii Winnicy Toruńskiej z mostem 
drogowym im. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Jest to surrealistyczna wizja rzeczywistości, gdzie 
nowoczesna architektura mostu ściśle nawiązuje do gotyckich katedr.

Na wystawy wstęp wolny

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

Klub Od Nowa

Wieczór Podróżnika: Pieszo przez Patagonię – spotkanie z Marcinem 
Majchrowskim, 10.05. (środa), godz. 20.00
Marcin Majchrowski to miłośnik gór, w szczególności rumuńskich. Jest szóstą osobą która sa-
motnie przeszła Łuk Karpat. Na co dzień mieszka w Anglii. Opowie o ponad 2500 km marszu 
przez stepy, wulkany, lasy deszczowe i lodowce Patagonii. Wstęp wolny 

Jubileusz Teatru Bum Bum Cyk, 13.05. (sobota), godz. 12.00
Z okazji 10-lecia teatr zaprasza na spektakl „Księga dżungli”. Opowieść o przyjaźni, odwadze 
i uniwersalnych zasadach życia. Bum Bum Cyk to jeden z najlepszych amatorskich teatrów dzie-
cięcych w Polsce. Powstał w 2007 r. w Toruniu i działa w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego 
Fiedlera w Toruniu. Wstęp na zaproszenia

18. Majowy Buum Poetycki
Jedna z największych imprez literackich w północnej Polsce. Prezentacja i konfrontacja niezależ-
nych poetów, magazynów literackich oraz związanych z nimi twórców.
15.05. (poniedziałek)
godz. 19.00 Wystawa grafik ilustrujących twórczość Bolesława Leśmiana „Światy. Drogi. Wleśmianie”
godz. 20.00 Slam Poetycki
16.05. (wtorek), godz. 19.00
film: „Amok”, reż. Katarzyna Adamik, Polska 2017, bilety 10/12 zł
film: „Kiedy ranne wstają zorze” –wg opowiadania Marka Nowakowskiego, reż. Mateusz Głowacki, 
Polska 2012, „Zabicie ciotki” wg Andrzeja Bursy, reż. Mateusz Głowacki, Polska 2013, wstęp wolny
Wideopoezje - filmowe interpretacje wierszy toruńskich poetów: Anny Dwojnych, Michała Pranke, 
Tomasza Dalasińskiego i Szymona Szwarca.
17.05. (środa), godz. 19.00 
poezja: Grzegorz Giedrys, Agnieszka Bykowska, Paweł Zaremba 
dyskusja: „Teksty piosenek” – Marcin Jurzysta, Paweł Tański, Bartosz Suwiński
poezja: Karol Ketzer, Paweł Tański, Marcin Jurzysta, Bartosz Suwiński,
koncert: Idee Śpią Wściekle
wstęp wolny
18.05. (czwartek), godz. 19.00
poezja: Sławomir Płatek, Tomasz Dalasiński, Rafał Skonieczny
spotkanie: Łukasz Orbitowski, prowadzenie: Paweł Tański
poezja: Marcin Świetlicki, Radosław Kobierski, Filip Zawada, Maciej Robert
wstęp wolny 
koncert: Świetliki, bilety: 20/25 zł 

Juwenalia 2017 – Dancing, 19.05. (piątek), godz. 21.00
Nie zabraknie hitów i klasyki muzyki tanecznej. Z racji cyrkowego motywu święta studentów, pre-
ferowane są stroje związane z tym tematem. Organizatorzy zapraszają jednak wszystkich prze-
bierańców i ludzi ceniących dobrą zabawę. Impreza przygotowana przez Radio Sfera UMK i klub  
Od Nowa. Wstęp wolny, wejście dla pracowników UMK, studentów i absolwentów także innych uczelni.

Majkro potańc: Parkietowa (ob)Sesja 5/17
Beat Bouet Trio i Dani Detammaecker, 27.05. (sobota), godz. 18.00 
Opis w dziale Inni organizatorzy: n-obrotów, bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Galeria 011

Kolekcja - wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 10.05.
Udział w wystawie biorą studenci II iIII roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK, kierunek Sztuka Mediów 
i Edukacja wizualna. Zestawy rysunków, zdjęć, druków cyfrowych, instalacji, obiektów zrealizowa-
nych w ramach zajęć z Rysunku Projektowego.

Piekło młodych, 10.05.-10.06.
Projekt interdyscyplinarny łączący ze sobą kaligrafię, fotografię i poezję, składający się z 20 prac - 10 
fotografii oraz 10 wierszy w formie kaligrafii, łączonych w dyptyki. Projekt polegał na napisaniu pięciu 
nowych wierszy do pięciu już istniejących fotografii, oraz wykonania pięciu nowych fotografii do pię-
ciu już istniejących wierszy. Kaligrafia: Aleksandra Ćwikowska (Nibme). Fotografia: Łukasz Ułanowski

Galeria Dworzec Zachodni

Grafika Piotra Czyża - PO 3, do 11.05.
Piotr czyż jest studentem V roku grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych na UMK. Prace wykonane zosta-
ły techniką serigrafii. Głównymi motywami są ciało, figura i cień przedstawione poprzez stosowanie 
apli, typowego dla serigrafii rastra oraz koloru.

Światy. Drogi. Wleśmianie, 15.05. (poniedziałek), godz. 19.05, do 10.06.
Wystawa grafik ilustrujących twórczość Bolesława Leśmiana. Ekspozycja złożona z dzieł dwóch ar-
tystów: Wojciecha Kołyszko oraz Stanisałwa Ożóga. Wojciech Kołyszko – ur. 1956, dyplom PWSSP 
w Gdańsku, grafik, rysownik, ilustrator, malarz, autor książek dla dzieci, współtwórca filmów ani-
mowanych. Ilustrował dzieła prozatorskie Bolesława Leśmiana. Z kolei Stanisław Ożóg tworzy gra-
fiki nawiązujące do twórczości poetyckiej B. Leśmiana. Studiował w Hochschule für Graphik und 
Buchkunst w Lipsku, grafik, rysownik, ilustrator poezji, malarz, autor grafiki użytkowej - m.in. dla 
fabryki porcelany AS Ćmielów. Wystawę zorganizowała Fundacja Więcej Niż Pół

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

Kino Niebieski Kocyk

T2: Trainspotting, reż. Danny Boyle, Wielka Brytania 2017
8.05. (poniedziałek), godz. 19:00 
Amnesty International: Nadejdą lepsze czasy, reż. Hanna Polak, Dania/
Polska 2015, 9.05. (wtorek), godz. 19.00 

Duńsko-polski film dokumentalny przedstawiający nietypowe życie 11-letniej dziewczynki, która 
musi mierzyć się z życiem na wysypisku na obrzeżach Moskwy, które służy jej jako dom. Zamiesz-
kująca ten teren mała społeczność funkcjonuje poza prawem i światem zewnętrznym. Wstęp wolny 

Amok, reż. Katarzyna Adamik, Polska 2017, 16.05. (wt.), godz. 19.00 
Mcimperium, reż. John Lee Hancock, USA 2017
29.05. (poniedziałek), godz. 19.00 
Zakończenie Sezonu: Azyl, reż. N. Caro, USA 2017, 30.05. (wt.), godz. 19.00 
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11

Spektakl: Przepraszam, co Pan tu robi?, 20.05. (sobota), godz. 16.00 
Pięć osób, siedem osobowości i jedna szafa. Co z tego wyniknie? Sytuacje, które miały miejsce 
poddawane są w wątpliwość, a czasy tych wydarzeń nie do końca są określone. Absurdalne dia-
logi, błyskotliwe riposty, popkulturowa erudycja i sytuacje, w które bohaterowie zapędzają się 
z coraz większym entuzjazmem. Występują: Agnieszka Wielgosz / Aleksandra Szwed, Anna Korcz 
/ Małgorzata Kosik, Bartosz Żukowski / Kazimierz Mazur, Wojciech Błach / Łukasz Konopka, Wal-
demar Obłoza / Paweł Okoński / Andrzej Niemirski

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA!, Idee, …To takie proste!, Poruszyć wyobraźnię

Centrum czynne: 
wtorek-piątek w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, sobota-niedziela w godz. 11.00-17.00
1.05. nieczynne, 2 i 3.05. godz. 11.00-17.00, 20.05. nieczynne

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

Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone  
4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 16 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 9 zł

Wydarzenia:

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich, 21.05. (niedz.), godz. 11.00-17.00
Zwiedzanie wystaw w cenie 9 zł

 Profilaktycznie o zdrowiu, 25.05. (czwartek), godz. 18.00
Anestezjolog twoim sprzymierzeńcem w czasie operacji. Fakty i mity na temat znieczulenia. 
Wstęp bezpłatny

Warsztaty dla szkół:
Co w brzuchu burczy…, wtorki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Pogodynka, środy, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP
Słodkie cząsteczki, czwartki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 4-6 SP, gimnazjum
Tajemnice wody, piątki, godz. 9.00 i 11.00 gr. wiekowa: 1-3,4-6 SP

Rzeczna ścieżka zwiedzania
Ścieżka dedykowana prawie wszystkim poziomom nauczania w szkole. Zwiedzanie rozpoczyna 
krótka prezentacja zagadnień związanych z tematyką wystawy i podział na 2-3 osobowe zespoły. 
Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami, na które należy odpowiedzieć wykonując 
eksperymenty przy określonych stanowiskach. Następnie, prezentowane są wyniki poszczegól-
nych grup. Po zakończeniu ścieżki, grupa samodzielnie zwiedza pozostałe wystawy.

Zajęcia dla przedszkolaków:
wtorki-środy-czwartki, godz. 9.00-11.00
Przez godzinę dzieci uczestniczą w warsztatach, a pozostały czas jest przeznaczony na zwiedzanie 
wystaw CNMW z opiekunem. Temat warsztatów prosimy ustalić z Michałem Matuszakiem – 
tel. 56 690-49-90 wew. 512; e-mail: m.matuszak@centrumnowoczesnosci.org.pl.
Mali architekci - szlakiem zabytków z Torunia Dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Odkrywamy planetę Dla grup: 3-4 lata oraz 5-6 lat
Wesołe miasteczko prof. Młynka Dla grup: 3-4 lata
piątki, godz. 9.00-11.00 Lisek i przyjaciele

Zajęcia w pracowni biologicznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00. Klasy 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. 60 min. 
piątki, godz. 9.00-11.00 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www

Zajęcia w pracowni fizycznej
wtorki, środy i czwartki, godz. 9.00-10.00 Klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 60 min
piątki, godz. 9.00-11.00 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 120 min
Tematyka zajęć na stronie www

Zajęcia w pracowni multimedialnej
Klasa Przyszłości - Zaprojektuj przedmiot do druku 3D, piątki, godz. 9.00-10.15 i 11.00-12.15 
Grupa dolecowa: 4-6 SP i gimnazjum

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

Zamach na wielkiego mistrza Wernera von Orseln
29.04. (sobota), godz. 18.00
Spektakl historyczny oparty o wydarzenia z roku 1330, kiedy to Jan von Endorf, nikomu nieznany 
rycerz krzyżacki, dopuścił się w Malborku zamachu na najważniejszą osobę państwa zakonnego. 
Uważa się Endorfa do tego czynu popchnęła choroba psychiczna. Jednak w świetle ostatnich ba-
dań nie jest to takie oczywiste. Jedną z hipotez jest, iż Werner von Orseln chciał oddać przecho-
wywany w Malborku skarb templariuszy, a to nie podobało się ówczesnym wyższym urzędnikom 
zakonnym. Jan von Endorf skazany został wyrokiem sądu papieskiego na dożywotnie więzienie 
o chlebie i wodzie. Podobno wkrótce po wyroku odzyskał wolność. Widowisko odtworzy ostatnie 
chwile życia wielkiego mistrza. Wstęp: 5 zł (w cenie biletu poczęstunek).

Majówka rycerska – Goci i Rzymianie z wizytą u komtura
1.05. (poniedziałek)
•  godz. 15.00-19.00 Gotyckie potyczki rycerskie w inscenizacjach historycznych; warsztaty  tańca 

dawnego; turnieje średniowieczne – strzelanie z łuku, rzut nożem, rzut toporem, rzut podkową;
•  godz. 20.00-22.00 Biesiada u Komtura – scenki sytuacyjne - parcham
2.05. (wtorek)
•  godz. 15.00-18.00 gotyckie potyczki w pokazach walk i inscenizacjach historycznych; scenki 

historyczne z życia średniowiecznego Torunia; zabawy plebejskie; turnieje średniowieczne – 
strzelanie z łuku, rzut nożem, rzut toporem, rzut podkową;

•  godz. 22.00-23.00 Barka na Wiśle - nocny pokazwalk rycerskich z ogniem w wykonaniu grupy 
rekonstrukcyjnej z Czech Bohemica Sanguis i Okorskiej Gardy, występ Chóru Copernicus (m.in. 
fragment opery Nabucco – Pieśń Niewolników)

3.05. (środa)
•  godz. 11.00-14.00 Profesjonalny Ogólnopolski Turniej Rycerski – kusza, łuk, oszczep, topór. 

Prowadzi i sędziuje Rota Zbrojna Grodu Lubicz – fosa zachodnia
•  godz. 12.00-14.00 Rzymianie na zamku krzyżackim – gladiatorskie gry - Bohemica Sanguis 

i Okorska Garda
•  godz. 12.00-14.00 turnieje średniowieczne dla mieszkańców Torunia i turystów – strzelanie 

z łuku, rzut nożem, rzut toporem, rzut podkową – Rota Zbrojna Grodu Lubicz
•  godz. 14.00-15.00 uroczyste zakończenie majówki parada historyczna ulicami Starego Miasta 

z Pocztem Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
•  godz. 15.00-16.00 Rycerski Turniej Konny – fosa zachodnia
•  1-3.05., godz. 10.00-20.00  Jarmark średniowieczny - parcham zamku oraz ulica Przedzamcze

Dni Hanzy – „Potyczki średniowieczne” - festyn historyczny
14.05. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Toruń jest członkiem Nowej Hanzy – międzynarodowego stowarzyszenia założonego w 1980 r. 
Organizacja stawia sobie za cel promowanie turystyki i handlu w miastach członkowskich. W pro-
gramie turniej rycerski, warsztaty tańca średniowiecznego, gry i zabawy plebejskie. Wstęp wolny

Jarmark regionalny zdrowej żywności, 14.05. (niedz.), godz. 10.00-18.00
Noc w zakonie, czyli bitwa w dormitorium, 27.05. (sobota), godz. 21.00
Zabawna opowieść o łamaniu surowych średniowiecznych reguł zakonnych, o bogatym życiu 
nocnym krzyżackich rycerzy i tajemniczych wydarzeniach, których podstawą będzie afera szpie-
gowska. Drugie cyklu czterech przedstawień historycznych dotyczących ciekawych i mało znanych 
faktów z historii średniowiecza. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w nastrój średniowiecza za po-
mocą aranżacji bazującej na świetle pochodni, kaganków, świec. Nie zabraknie walk rycerskich, 
intryg oraz efektów specjalnych. Wstęp: 5 zł (w cenie poczęstunek)

14 Rajd Toruński Modeli RC, Toruńska Liga Rajdowa modeli RC
28.05. (niedziela), godz. 10.00-18.00



DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Twarze Ojców Pustyni, do 31.05. 
Cykl ośmiu portretów Ojców Pustyni jest próbą odkrycia ich ludzkiej twarzy. Nieco urealnione 
oblicza świętych cechują się wyraźnymi rysami twarzy, a na ustach nieraz możemy dopatrzeć się 
uśmiechu. Święci Ojcowie nawiązują kontakt wzrokowy z widzem, co nie pozwala mu na pozo-
stawanie względem nich obojętnym, lecz skłania do chociażby poczucia sympatii, czy pewnego 
rodzaju respektu. Tomasz Jastrzębski – urodzony w Siedlcach w 1990 roku. Absolwent filozofii, 
oraz grafiki na warszawskiej ASP. Współorganizator: Pionowy Wymiar Kultury

FotoGaleria
Sławomir Sajkowski - Oblicza Birmy, do 5.05.
Próba pokazania tego, co w Birmie najpiękniejsze, a zarazem ulotne i przemijające. Sławomir 
Sajkowski – fotoreporter, podróżnik płetwonurek, Fotografował w niemal 30 krajach na pięciu 
kontynentach. Wiele jego fotografii publikowanych było w ogólnopolskich i zagranicznych cza-
sopismach m.in. „Financial Times”, „Newsweek”, „Rzeczpospolita”, „Polityka”, „Ozon”, „Fakt”. 
Współorganizator: Fundacja Verda

Andrzej Kamiński – Toruńskie portrety 1970-2000
11.05. (czwartek), godz. 18.00, do 31.05.
Andrzej Kamiński, rodowity torunianin, artysta fotografik, członek rzeczywisty Stowarzyszenia 
Twórców Fotoklubu RP. W latach 1964-78 członek Toruńskiego Towarzystwa Fotograficznego
Długoletni fotoreporter Ilustrowanego Kuriera Polskiego, Gazety Toruńskiej, od roku 1967 w to-
ruńskim dzienniku „Nowości”. Współpracował z CAF-em. Ma na swoim koncie prace publikowane 
w czasopismach krajowych, zagranicznych oraz w wydawnictwach książkowych i albumowych. 
Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Do jego ulubionych tematów należą: fotoreportaż, 
portret, fotografia krajoznawcza i sportowa. Prezentowana wystawa obejmuje 60 portretów. Są 
to prace wykonane w latach 1970-2000, prezentujące portrety znanych mieszkańców naszego 
miasta.

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:

Medytacja w ruchu – warsztaty teatralne, 6.05. (sob.), godz. 11.00-17.00
Warsztaty łączące elementy medytacji chrześcijańskiej i pracy z ciałem w konwencji teatralnych 
etiud. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 10 zł

Klub Młodych Muz – dawno, dawno temu…
7.05. (niedziela), godz. 10.00-12.00
Spotkanie poświęcone sztuce snucia opowieści. Za pomocą światła, cienia i głosu wyczarujemy 
na scenie baśniowy świat, którego autorami i animatorami będą zarówno dorośli jak i dzieci. Do 
Klubu Bardzo Młodych Muz (rodziny z dziećmi w wieku 3-5 lat) zapraszamy na godzinę 10.00, 
starszych Klubowiczów na godzinę 11.00. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Bilet rodzinny: 15 zł

Eksperymentalny teatr cieni, 11.05. (czw.), godz. 10.00
Uczestnicy poznają różne źródła światła i zapoznają się z technicznymi aspektami teatru cierni. 
Dla grupy zorganizowanej. Wstęp: 7 zł

Podróże z Muzami – dyskusyjny klub podróżnika, 18.05. (czw.)
godz. 18.00 Półwysep Krymski – Jagoda Koprowska
Jagoda Kaprowska o Krymie: „Kiedy wyruszałam z przyjaciółmi na Krym we wrześniu 2013 roku, 
chciałam zobaczyć niezdeptany jeszcze przez turystów kawałek Wschodu, gdzie wiele miejsc ma 
związek z polską historią i literaturą, gdzie rządzą Ukraińcy, ale większość mówi po rosyjsku, 
gdzie po latach wrócili Tatarzy, bo tu mieli przed wiekami swoją kolebkę. Ta mieszanka wydała 
mi się pociągająca i nie rozczarowałam się. (…) Najbardziej ekscytujący jednak był wyczuwalny 
duch niezależności w tych ludziach. Z dzisiejszej perspektywy „rosyjski Krym” nie wydaje mi się 
już tak magnetyczny. Jaka szkoda...”.
godz. 19.30 Koncert Acoustic wishes by Giorgi Makalatia

Giorgi Makalatia z wykształcenia ekonomista, muzyk-samouk. Wybitny gitarzysta i wokalista.  
Karierę muzyczną rozpoczynał w tbiliskim zespole instrumentalnym. Aktualnie kontynuuje ją 
w rockowo-folkowym Under7 inspirującym się muzyką megrelską. Gra i śpiewa także solo. Jest 
autorem wielu utworów instrumentalnych oraz instrumentalno-wokalnych. Inspiracje czerpie z mu-
zyki ludowej oraz takich mistrzów jak: Pat Metheny, Jimmi Hendrix, John Mayer, Michael Franks.
Współorganizator: Fundacja Verda. Wstęp wolny

Dzień Tajski, 19.05. (piątek), godz. 17.00
W programie film „Ong Bak 3” i dyskusja. Wstęp wolny

Jazz na wiosnę – koncert zespołu Jazziomals
25.05. (czwartek), godz. 19.00
Duet gitarowy preferujący muzykę akustyczną. Od bez mała 10 lat Jacek „Pawlacz” Pawlikowski 
i Jarek „Szymon” Szymański poszerzają swój repertuar, czerpiąc przede wszystkim z tradycji mu-
zyki jazzowej, filmowej jak i popularnej. Z duetem współpracuje również Andrzej „Bruner” Gulczyń-
ski (kontrabas). Na pierwszych 10 osób czeka płyta zespołu w cenie biletu. Wstęp: 10 zł

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

Obchody Święta Flagi – Flagi i proporce naszych domów
2.05. (wtorek), godz. 17.00
Zabawy, konkursy oraz warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy poznają także flagi oraz 
ciekawostki z różnych krajów. Na warsztatach będzie można zaprojektować flagi lub proporce do 
swoich domów lub dla Domu Muz w różnych technikach plastycznych. Wstęp wolny

Podróże małe i duże – Maroko, 6.05. (sobota), godz. 11.00
Tym razem o kraju afrykańskim opowie Zbigniew Przybysz. Jest to plon dwóch wycieczek do Maro-
ka w 2014 i 2016 roku. Na slajdach zobaczymy marokańskie krajobrazy, portrety ludzi od Atlan-
tyku po Góry Atlas. Odwiedzimy najstarsze miasta i zobaczymy życie na pustyni. Po spotkaniu 
uczestników czekają warsztaty. Wstęp wolny

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 6, 20.05. (sobota), godz. 11.00
Podczas zajęć będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu oraz przyjrzeć się całemu 
procesowi powstawania ceramiki – od lepienia poprzez szkliwienie aż do wypalenia. Na warsztaty 
zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Wstęp: 20 zł

Wokół sztuki – prezent dla mamy, 11.05. (czwartek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych, podczas których wykonamy medaliony i kolczyki 
w technice kaboszonowej. Dla grup zorganizowanych. Zapisy: 56 664-49-12. Wstęp: 8 zł 

Pisklę poznaje wieś – poranek teatralny w wykonaniu teatru MagMowcy
13.05. (sobota), godz. 11.00
Dziś wyjątkowy dzień, pierwsze pisklę wykluwa się z jajka, pan rolnik jest bardzo dumny i pragnie 
zapoznać pisklaka ze wszystkimi zwierzątkami wiejskimi. Nie wie jednak, że w pobliżu czai się 
szczwany lis. Przekonacie się sami, że nie wszystko jest takie, jakie może się nam wydawać, a po-
znanie wszystkich zwierząt okaże się bardzo ciekawe dla małego pisklaka. Po spektaklu warszta-
towa niespodzianka. Wstęp: 8 zł 

Obchody Święta Rodziny, 16.05. (wtorek), godz. 17.00
W programie m.in.: rozmowa na temat dobrej komunikacji, projektowanie kartek-niezapominajek 
z życzliwymi słowami dla bliskich w różnych technikach plastycznych oraz gry i zabawy rodzinne. 
Dla wszystkich od 5 do 100 lat. Wstęp wolny

Warsztaty przed Dniem Matki, 25.05. (czwartek), godz. 11.00
Uczestnicy wykonają dla swoich mam drzewko szczęścia z różnych materiałów (m.in. z drutu,  
krepy, filcu, tiulu, piór itp.). We współpracy z Filią nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp: 3 zł

Prezent teatralny przed Dniem Matki, 25.05. (czwartek), godz. 17.00
Teatr Amorficzny (grupa młodsza) zaprasza do wspólnego świętowania całe rodziny, a zwłaszcza 
wszystkie mamy. Wstęp wolny

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

Kobieca manufaktura – wiosenne torby, 9.05. (wtorek), godz. 18.00
Podczas warsztatów wykonamy własne szablony, które później nadrukujemy na płócienne torby.
Wstęp: 10 zł

Popołudnie z planszówkami VII, 17.05. (środa), godz. 15.30
Zapraszamy na dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. 
Na zakończenie poczęstunek. Wstęp wolny

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

I Toruński Sejmik Samorządów Uczniowskich „Solidarność społeczna 
młodzieży”, 11.05. (czwartek), godz. 11.00
Sejmik ma służyć wzrostowi poziomu aktywności społecznej dzieci i młodzieży, dać możliwość za-
brania głosu przez młodych torunian. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach w formule World 
Cafe oraz zapoznają się z grą symulacyjną „Rozgryź to”. Inicjatywa organizowana jest w ramach 
Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Szczegółowe informacje : Maria Cieszyńska, cim@mdktorun.pl 
tel. 56 654-04-58, 691-383-257

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
12.05. (piątek), godz. 17.00 
W ramach międzynarodowych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
zapraszamy na prezentacje artystyczne oraz wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży. Tego 
dnia zaprezentują się grupy działające w MDK m.in. Grupa ZET oraz grupa teatralna R. Bezimienni. 
Wstęp wolny.

Pracownia-Warsztat - wystawa roczna, 15.05. (pon.), godz. 18.00, do 5.06.
Wystawa prezentująca prace dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat, zrealizowane pod kierunkiem Aga-
ty Durki w roku szkolnym 2016/2017. Szkice i studia z natury, realizacje z wyobraźni i pamięci oraz 
interpretacje dzieł mistrzów wykonane w różnych technikach rysunkowych i malarskich, a także 
drobne próby graficzne. Wstęp wolny

Przegląd Teatrów Szkolnych, 16.05. (wtorek), godz. 11.00 
MDK zaprasza miłośników teatru na III Toruński Przegląd Teatrów Szkolnych. Impreza jest adreso-
wana do młodych zespołów teatralnych działających w szkołach Torunia i okolic, uprawiających 
sztuki sceniczne takie jak  teatr, pantomima, taniec, sztuka performatywna, teatr plastyczny. Prze-
gląd nie ma charakteru konkursu. Wstęp bezpłatny

Finał XXXII Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”
19.05. (piątek), godz. 18.00 
Finał konkursu recytatorskiego skierowanego do młodzieży gimnazjalnej. Imprezę uświetni spek-
takl teatru młodych Studio P „Śpiewogra żartobliwa” oraz koncert gitarzysty Kuby Więckowskiego.

Uczta teatralna, 19.05. (piątek), godz. 19.00 
Pokaz słowno-muzyczny adeptów Teatru R. Bezimienni. Podczas pokazu będą prezentowane inter-
pretacje konkursowe, zarówno te nagrodzone, jak i te które są przygotowane na kolejne konkursy 
tego sezonu.

Koncert Zespołu Wokalnego Let’s Sing, 20.05. (sobota), godz. 17.00 
Uczestnicy zespołu składającego się z dwóch grup wiekowych zaprezentują utwory pełne pozytyw-
nej energii. Rozbrzmiewać będą piosenki polskie oraz zagraniczne.

Spektakl „Adolescencje” w wykonaniu grupy teatralnej R. Bezimienni
26.05. (piątek), godz. 19.00 
Autorski spektakl grupy. Uczestnicy warsztatów teatralnych dostali zadanie opisania swojego 
„pierwszego razu”. Oczywiście w pierwszym odruchu wydawało się, że rozważany będzie temat 
relacji intymnych, ale dyskusje poszerzyły krąg zagadnień i powstały opracowania dotyczące in-
tensywności przeżywania po raz pierwszy emocji związanych z dojrzewaniem. Proces ten, zwany 
okresem adolescencji, nie zawsze przebiega spokojnie i łagodnie. Opisane doświadczenia własne 
lub zaobserwowane w najbliższym otoczeniu przetworzyliśmy w monologi a część z nich w dialogi. 
Powstała intymna i szczera opowieść sceniczna. 

Nowa Scena Muzyczna - Porty Naszych marzeń, 27.05. (sob.), godz. 17.00 
W programie piosenki i ballady żeglarskie, szanty w nowych aranżacjach. Wykonawcą będzie Kapi-
tan Thorn. Wejściówki do nabycia w portierni od 15 maja. Cena 15 zł

I Przegląd Piosenki Dziecięcej „Kochamy Przyrodę” 31.05. (śr.), godz. 11.00 
Konkurs dla dzieci w wieku 4-9 lat w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły. Informacje na stronie 
www.mdktorun.pl. Kartę zgłoszenia prosimy odesłać do 19.05. na adres: 
e.ciechanowska@mdktorun.pl  z dopiskiem „I Konkurs Piosenki Dziecięcej” albo dostarczyć osobi-
ście do impresariatu MDK.

Przyjmowanie zgłoszeń na IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”, 1.05-10.06.
Informacje, regulamin wraz z kartą zgłoszeniową na www.mdktorun.pl/na-jezykach albo kontaktu-
jąc się z dyrektorem festiwalu Iwoną Ziemińską-Bącal pod nr 601-237-822. Kartę zgłoszenia prosi-
my odesłać do 10.06. na adres: zieminska-bacal@wp.pl

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

Warsztaty wokalne Akademia Piosenki, 6.05. (sobota)
godz. 14.00-15.30 grupa młodsza 9-13 lat, godz. 15.45-17.15 grupa starsza 14-18 lat
Zapisy: 56 622-39-50 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Dzieci 
6-7 lat, 14.05. (niedziela), godz. 10.00-14.00 Wstęp wolny

Podsumowanie III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
„Z moich stron. Puls Natury”, 19.05. (piątek), godz. 12.00 Wstęp wolny

Wystawa „Wilno w Toruniu”, 19.05. (pt.), godz. 12.00 Wstęp wolny

Kreatywne Warsztaty Rodzinne „Serce Mamy”
21.05. (niedziela), godz. 11.00 Zapisy: 56 622-39-50

Koncert zespołu Mały Broadway z Okazji Dnia Mamy i Taty
23.05. (wtorek), godz. 18.00 Wstęp wolny

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

Film – przegląd finałowy Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu, 13.05. (sobota), godz. 15.00
W programie projekcje najciekawszych filmów amatorskich i niezależnych z regionu. Szczegóło-
wy program Konfrontacji na www. Wstęp wolny. Miejsce: Kino Centrum, CSW 

Wybitne postacie z historii fotografii, 17.05. (śr.), godz. 17.00
Aleksandr Rodczenko i inni. Fotografia w Rosji na początku XX wieku – wykład Stanisława Jasiń-
skiego z cyklu Historia fotografii. Wstęp wolny

W Pierwszym Rzędzie, 17.05. (środa), godz. 17.00
Spotkanie filmoznawcze. W programie projekcja czterech filmów zrealizowanych przez studen-
tów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach im. Krzysztofa Kieślowskie-
go: Powrót, reż. Damian Kocur, Staje się, reż. Arek Biedrzycki, To, czego chcę, reż. Damian Kocur 
oraz Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało, reż. Katarzyna Warzecha. Wstęp wolny

giARTino – Ogród Sztuki – VI Interdyscyplinarne Międzynarodowe 
Spotkania Studentów, 18.05. (czwartek), godz. 17.00, do 24.05.
Otwarcie wystawy prac malarskich i fotografii studentów Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki 
z Ukrainy. Wstęp wolny

Wystawa prac słuchaczy sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, 27.05. (sobota), godz. 12.00, do 5.06.
Wystawa jest podsumowaniem działalności sekcji w roku akademickim 2016/17. Po wernisażu 
okolicznościowy wykład o kolorze jako jednym z głównych problemów plastycznych i istotnym 
malarskim środku wyrazu wygłosi dr Dariusz Delik. Wstęp wolny

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
10-12.05. Warsztaty filmowe Animacja filmowa oraz warsztaty muzyczne Emisja głosu
Zajęcia prowadzi Karolina Fordońska i Erwin Regosz
24-26.05. Warsztaty dawnych zabaw i tworzenia zabawek Ene, due, rike, fake (zajęcia w Mu-
zeum Etnograficznym) oraz warsztaty fotograficzne Fantastyczna fotografia malowana światłem 
(zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński).

Warsztaty:
12.05. Film. Narracja, atmosfera, aktor
Zajęcia prowadzi Bartosz Kruhlik, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 5.05.
12.05. Darmowe programy do promocji w internecie
Zajęcia prowadzi Artur Jabłoński, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 5.05.
19-20.05. ABC fotografowania dla młodzieży – malowanie światłem
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 12.05.
27.05. (sobota) Na początku był e-mail. E-mail marketing i kampanie newsletterowe w praktyce. 
Zajęcia prowadzi Dominik Pokornowski, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 19.05.

*****
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Fotografii.  
Do 7.05. przyjmowane są prace na konkurs fotograficzny pod hasłem Czas jak rzeka – w Roku 
Rzeki Wisły. Twórcy amatorsko uprawiający fotografię artystyczną zainteresowani udziałem 
w konkursie nadsyłają do 10 zdjęć, które mogą (ale nie muszą) tworzyć zestaw – cykl lub mak-
symalnie 5 fotokastów (z dźwiękiem lub bez). Regulamin Konfrontacji oraz warunki uczestnictwa 
dostępne na www.woak.torun.pl



TTAK

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

Majówka 
28.04. (piątek) 
•  godz. 8.00-15.00 Zamek Krzyżacki: Warsztaty Mediewistyczne
•  godz. 9.30 i 12.00 Teatr Baj Pomorski: Spektakl „Aya znaczy miłość” - wydarzenie biletowane
•  godz. 18.00 Scena na Wiśle: koncert „Tribute to Michael Jackson” 
•  godz. 18.00 Dom Muz: Wernisaż wystawy Tomasza Jastrzębskiego „Twarze ojców pustyni” 
•  godz. 19.00 CKK Jordanki: Koncert Symfoniczny TOS - wydarzenie biletowane
•  godz. 19.00 CSW: Wernisaż wystawy Kolekcji Krzysztofa Musiała () 
•  godz. 20.00 Scena na Wiśle: Kino Letnie
29.04. (sobota)
•  godz. 12.00-18.00 Scena na Rynku: Święto Tańca
•  godz. 12.00-14.00 CSW: Warsztaty „Moja mama mieszka w walizce”
•  godz. 12.00 Bulwar Filadelfijski „Królowa (nie tylko) polskich rzek” - uroczyste podpisanie na 

Wiśle porozumienia o współpracy organizacji działających na rzecz Wisły 
•  godz. 13.00-19.00 Zamek Dybów: Festyn „Majówka z historią” - pokaz grup rekonstrukcyjnych 

(od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne), konkursy, gry i zabawy historyczne
•  godz. 16.00 i 17.15 CKK Jordanki Koncerty dla dzieci „Gdzie jest księżyc kiedy śpi” - wydarzenie 

biletowane 
•  godz. 17.00 Zamek Krzyżacki: Teatr Historyczny „Zamach na Wielkiego Mistrza Wernera von Or-

seln” 
•  godz. 18.00 Scena na Wiśle: Koncert projektu Plotnicky
•  godz. 22.00 Ruiny Zamku: Spektakl „Komturia” 
30.04. (niedziela)
•  godz. 11.00-19.00 Zamek Dybów: Festyn „Majówka z historią” - pokaz grup rekonstrukcyjnych 

(od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne), konkursy, gry i zabawy historyczne 
•  godz. 20.00 Scena na Wiśle: Koncert zespołu Revolucja i duetu Gabriel Fleszar & Bartek Wójcik 
•  godz. 16.00 Scena na Wiśle: Koncert Muzyki Szantowej - Kapitan Thorn 
•  godz. 12.00 Teatr Baj Pomorski Spektakl „Aya znaczy miłość”
1.05. (poniedziałek)
•  godz. 10.00-20.00 Zamek Krzyżacki:  Jarmark Regionalny
•  godz. 12.00 Teatr Baj Pomorski: Spektakl „Brzdęk i dźwięk” 
•  godz. 15.00-19.00 Zamek Krzyżacki: Goci i Rzymianie z wizytą u Komtura – gotyckie potyczki 

rycerskie w inscenizacjach historycznych
•  godz. 16.00 Scena na Wiśle: Orkiestra Wojskowa
•  godz. 18.00 CKK Jordanki: Inauguracja Festiwalu Probaltica - koncert Orkiestry Symfonicznej Fil-

harmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina pod dyrekcją Mariusza Smolija z niemieckim wirtuozem 
skrzypiec Albrechtem Menzem 

•  godz. 20.00 Scena na Wiśle: Scodrix ft. Kami - mieszanina jazzu, funku, etno i soulu
•  godz. 22.00-22.30 Zamek Krzyżacki: Spektakl „Komturia”
2.05. (wtorek)
•  godz. 10.00-20.00 Zamek Krzyżacki: Jarmark Średniowieczny
•  godz. 15.00-18.00 Zamek Krzyżacki: Goci i Rzymianie z wizytą u Komtura – gotyckie potyczki 

w pokazach walk i inscenizacjach historycznych, scenki historyczne z życia średniowiecznego 
Torunia

•  godz. 18.00 CKK Jordanki: Probaltica: koncert solisty, skrzypka Oleksandra Bozhyka z zespołem
•  godz. 20.00 Dwór Artusa: Jubileuszowy koncert zespołu Hulajdusza - biletowany
•  godz. 21.00-22.00 Zamek Krzyżacki: Biesiada u Komtura
•  godz. 22.00-23.00 Scena na Wiśle Nocny pokaz walk rycerzy z ogniem – wystep chóru Coperni-

cus z orkiestrą wojskową 
3.05. (środa)
•  godz. 10.00-20.00 Zamek Krzyżacki: Jarmark Regionalny
•  godz. 11.00-14.00 Zamek Krzyżacki: Profesjonalny Ogólnopolski Turniej Rycerski 
•  godz. 12.00 Teatr Baj Pomorski: Spektakl „Wąż” - biletowany
•  godz. 12.00 Teatr Baj Pomorski: Spektakl „Wąż” - biletowany
•  godz. 12.00-14.00 Zamek Krzyżacki: Goci i Rzymianie z wizytą u Komtura – gladiatorskie gry 

na zamku  godz. 14.00-16.00 Zamek Krzyżacki: Uroczyste zakończenie wizyty Gotów i Rzymian 
u Komtura – parada historyczna ulicami Starego Miasta z Pocztem Chorągwi Husarskiej Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego zakończona Rycerskim Turniejem Konnym w Fosie Zachodniej

•  godz. 16.00 Scena na Rynku: Spektakl „Czerwony kapturek”

•  godz. 18.00 Scena na Wiśle: Probaltica - koncertowe wykonanie Opery Flis Stanisława Moniuszki
•  godz. 18.00 Festiwal Gaude Mater: Koncert z tradycji perskiej, biletowana
•  godz. 22.00 Zamek Krzyżacki: Spektakl „Komturia”
4.05. (czwartek) 
•  godz. 12.00 Teatr Baj Pomorski: Spektakl „Historia Calineczki” 
•  godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: Probaltica: Gotlands Blasarkvintett 
•  godz. 18.00 Gaude Mater: Pérès – Missa ex tempore, Kościół Akademicki
5.05. (piątek)
•  godz. 20.00 Scena na Wiśle: Kino Letnie
•  godz. 11.00-16.00 Pod Krzywą Wieżą: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - Pięć stanowisk 

z animacjami dla dzieci i dorosłych 
6.05. (sobota)
•  godz. 17.00 Scena na Wiśle: Koncert DaGamba
•  godz. 20.00 Scena na Wiśle Koncert Manchester i Pudelsi 
•  godz. 12.00-14.00 CSW: Warsztaty rodzinne - Wyprawa w głąb sztuki do wystawy kolekcji Krzysz-

tofa Musiała
•  godz. 11.00-16.00 Pod Krzywą Wieżą: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - Pięć stanowisk 

z animacjami dla dzieci i dorosłych
7.05. (niedziela) 
•  godz. 18.00 Scena na Wiśle: Koncert „Zaucha bez granic”
•  godz. 11.00-16.00 Pod Krzywą Wieżą: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - Pięć stanowisk 

z animacjami dla dzieci i dorosłych
•  godz. 12.00 Teatr Baj Pomorski: Spektakl „Historia Calineczki”
Ponadto:
•  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 29.04.-4.05. 
dodatkowe atrakcje dla zwiedzających (animacje i warsztaty w przestrzeni wystaw w cenie biletu 
wstępu)
•  Muzeum Okręgowe (szczegóły w dziele Muzea) 

8. Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej
25.05. (czwartek)
•  godz. 19.00 Spektakl Teatru Syrena „Kariera Nikodema Dyzmy”, CKK Jordanki
Musical stworzony na podstawie bestselerowej powieści. W obsadzie m.in. Emilia Komarnicka 
(Nina), Przemysław Bluszcz (Nikodem). Muzykę napisał Piotr Dziubek, słowa do piosenek, które 
niejednokrotnie wprowadzają widza w kolejne sceny, Rafał Dziwisz. Reżyseria: Wojciech Kościel-
niak. Bilety: 70 zł
26.05. (piątek) 
•  godz. 14.00-20.00 Przegląd Konkursowy, Teatr Baj Pomorski
Usłyszymy wokalistów, studentów szkół artystycznych oraz laureatów innych konkursów ogól-
nopolskich. Każdy z uczestników zaprezentuje dwie piosenki filmowe – z repertuaru polskiego 
i zagranicznego.
•  godz. 21.30 Koncert Quartetu Macedonico „Bal-kan-kan”, Teatr Baj Pomorski
Zespół instrumentalno-wokalny złożony z muzyków pochodzących miejscowości Skopje, grają-
cych muzykę filmową zabarwioną brzmieniem z tamtego regionu Europy. Po zakończeniu koncertu 
ogłoszenie wyników Przeglądu Konkursowego. Bilety 20 zł
27.05. (sobota)
•  godz. 20.30 Koncert Galowy, CKK Jordanki
W świat piosenki i ballady filmowej zabierze nas Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją 
Krzesimira Dębskiego, laureaci Przeglądu Konkursowego, wiele znanych postaci polskiej sceny 
teatralnej i filmowej oraz bałkański kwartet Macedonico. Koncert poprowadzi Alona Szostak, ak-
torka teatralna, filmowa i telewizyjna oraz piosenkarka wraz z Krzysztofem Respondkiem, wszech-
stronnym aktorem, również ze względu na talent wokalny. Na scenie wystąpi Wojciech Brzeziń-
ski, Dorota Lanton, Sebastian Machalski, Katarzyn Kołeczek, Grzegorz Daukszewicz, Aleksandra 
Bieńkowska i Izabela Szafrańska - zeszłoroczna laureatka Przeglądu Konkursowego. Bilety: 35 zł

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

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

•  „Weź miodu praśnego…” Dawne i współczesne przepisy 
piernikarskie, do 7.05.

•  Pierniki. Podróż do krainy zmysłów, 20.05.-31.07.

godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety:
na interaktywną wystawę oraz powiązane z nią warsztaty 12 zł, ulgowy 8 zł
na interaktywną wystawę bez części warsztatowej 9 zł, ulgowy 6 zł
na warsztaty bez interaktywnej wystawy 7 zł, ulgowy 5 zł

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

Pasja podróżowania 
Wystawa czasowa:

Sztuka Bali. Trzy odsłony, do 28.05.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00. 
Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł
Dwa oddziały Muzeum wg zasad:
•  do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz 

w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
•  do Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety) oraz do Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i po-

kaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
•  do Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty) oraz do Muzeum Historii Torunia 

(ekspozycje i pokaz w technice 3D) lub Kamienicy pod Gwiazdą lub Muzeum Podróżników
Bilety: 18 zł, ulgowy 11 zł dla każdej z wyżej przedstawionych możliwości
Dwudniowe bilety wstępu:
•  do Ratusza (bez Wieży Ratuszowej), Domu Mikołaja Kopernika (bez makiety Torunia), Muzeum 

Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy pod 
Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty). Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł

•  do Ratusza, na Wieżę Ratuszową, do Domu Mikołaja Kopernika (ekspozycje, makieta Torunia), 
Muzeum Historii Torunia (ekspozycje i pokaz w technice 3D), Muzeum Podróżników, Kamienicy 
pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika (ekspozycje i warsztaty). Bilety: 50 zł, ulgowy 35 zł

Imprezy:
Majówka w Muzeum
Ratusz Staromiejski
•  29.04.-3.05., godz. 11.00 Nurt narodowowyzwoleńczy w twórczości Michałowskiego – spotka-

nie i prelekcja przy wystawie „Piotr Michałowski”
•  2.05., godz. 10.00, 12.30 Gra muzealna (w typie dobble)
•  3.05., godz. 11.00, 13.00 Pielęgnowanie wartości patriotycznych na przykładzie twórczości 

Artura Grottgera
Muzeum Historii Torunia
•  29.04., godz. 12.00, 14.00 Prywatne kolekcje militariów w zbiorach Muzeum Okręgowego
•  2-3.05., godz. 11.00, 13.00 oprowadzanie kuratorskie przy wystawie „150. rocznica urodzin 

Marszałka Józefa Piłsudskiego”
Dom Mikołaja Kopernika
•  29.04., godz. 11.30, 13.00 Instrumentarium Mikołaja Kopernika, czyli jak prowadził obserwa-

cje astronom z Torunia – prelekcja z pokazem 
Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
•  1-2.05., godz. 12.00 Kolekcjonerstwo i podróżowanie. Dwie pasje Elżbiety Dzikowskiej i Tony-

’ego Halika – prelekcja z pokazem
Kamienica pod Gwiazdą
•  29-30.04., godz. 12.00 August II Mocny i jego kamień filozoficzny. Porcelanowe skarby z Ka-

mienicy pod Gwiazdą – prelekcja z pokazem przy wystawie „Edward hr. Mycielski-Trojanowski, 
kolekcjoner i podróżnik”

Muzeum Toruńskiego Piernika
•  29.04.-3.05., godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Piernik z Torunia 

– najlepsza rzecz w Rzeczpospolitej (bez ograniczenia wieku) 

MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793.
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI - XVIII w.
Sala Królewska - Poczet Królów Polskich
Galeria malarstwa polskiego od poł. XVIII do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 – 1765
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu
Wystawy czasowe:

•  Szkło i ceramika współczesna ze zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, do 24.09.

•  Piotr Michałowski, do 21.05.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00, bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00, bilety: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
bilety do Ratusza i na Wieżę Ratuszową: normalny 19 zł, ulgowy 14 zł 

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
Świat Orientu
Wystawa czasowa:

Edward hr. Mycielski-Trojanowski – zapomniany kolekcjoner, do 8.10.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00, bilety: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17
Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Pokaz multimedialny „Makieta średniowiecznego Torunia”
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowo-
żytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Wystawa czasowa: Pejzaże kopernikańskie, do 21.08.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety:  na sale ekspozycyjne: 12 zł, ulgowy 9 zł, na makietę Torunia: 14 zł, ulgowy 9 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16
Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności 
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 
Wystawa czasowa:

150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, do 11.06.

godziny otwarcia: wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 17.00). Pokazy dla 
grup maksimum 30 osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.



Spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, dlaczego toruński piernik stał 
się synonimem najwyższej jakości oraz narodowym przysmakiem. Biorący udział w spotkaniu 
samodzielnie wykonają piernik dekoracyjny.
•  2.05., godz. 11.00 Piernik w biało-czerwonych barwach

Olgierd Budrewicz – dżentelmen podróżnik, 11.05. (czw.), godz. 17.00
Spotkanie poświęcone Olgierdowi Budrewiczowi – podróżnikowi, dziennikarzowi, reportażyście, 
fotografowi, pisarzowi, varsavianiście, autorowi wielu książek, a także żołnierzowi AK i powstań-
cowi warszawskiemu. Spotkanie połączone z promocją książki Ewy Budrewicz „Olgierd Budre-
wicz dżentelmen w podróży”, jak również pokazem filmu „Olgierd Budrewicz. Byłem wszędzie” 
(reż. Artur Mościcki). Spotkanie poprowadzi red. Grzegorz Micuła, dziennikarz turystyczny, po-
dróżnik, fotograf, autor przewodników po wielu zakątkach świata. Miejsce: Muzeum Podróżni-
ków im. Tony’ego Halika

II Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów
20.05. (sob.), godz. 18.00-24.00 Czynne wszystkie oddziały muzeum. Wstęp bezpłatny

Dzień Matki w Muzeum, 26.05. (piątek), godz. 17.00
Rodzinne Spotkanie w Muzeum – Podróż na Bali. W programie: słów kilka na temat Bali, zwie-
dzanie wystawy czasowej: „Sztuka Bali. Trzy odsłony”, miniwarsztat tkacki. Bilet wstępu: 4 zł. 
Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32, 56 660-56-05. 
Miejsce: Muzeum Podróżników

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

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

Wystawy czasowe:

•  Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów, do 3.05.
•  Wszyscy jesteśmy migrantami, do 3.05.

godziny otwarcia: wtorek, czwartek: godz. 9.00-17.00, środa, piątek: godz. 9.00-16.00 
sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: 
na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł 
po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 6.05. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. 
Dziedziniec Muzeum.

Podwieczorek u Pani Profesor, 13.05. (sobota), godz. 15.00-18.00 
Okolicznościowe spotkanie przy herbatce z okazji 119. urodzin prof. Marii Znamierowskiej-Prüf-
ferowej na wystawie biograficznej Salonik Pani Profesor. Program przybliżający życie i działal-
ność patronki Muzeum przygotowały: Teresa Okoniewska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Etnograficznego i Maria Pokrzywnicka z Działu Edukacji. Bilet 3 zł

Etnoigraszki: Wiejska zagroda, 14.05. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna z cyklu imprez dla rodzin z dziećmi. Po co stworzona jest koza? Gdzie bywał czarny ba-
ran? Kto jest najszczęśliwszym z ludzi? Będziemy podglądać i podsłuchiwać, gdzie mieszkały 
i jakie dźwięki wydawały zwierzęta gospodarskie. Dowiemy się, co jadają kaczki, gęsi, krowy 
i owce oraz kto dawniej na wsi się nimi opiekował. Na pastwisku wspólnie zaśpiewamy i pobawi-
my się w dawne zabawy dzieci wiejskich. Prowadzenie: Marta Domachowska. Park Etnograficz-
ny/pawilon wystawowy. Bilet: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2).

Wiosna następuje, ludzi rozwesela, 17.05. (środa), godz. 18.00
31. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na wspólnym śpiewaniu pieśni 
ludowych związanych z różnymi momentami życia i kalendarza obrzędowego. Tym razem będą 
to pieśni majowe: maryjne oraz miłosne. Jeśli pogoda pozwoli zaśpiewamy je w Parku Etnogra-
ficznym. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków 
i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

Śmiechy spod strzechy - Europejska Noc Muzeów
20.05. (sobota), godz. 20.00-23.00
Program dla nocnych marków urozmaicający zwiedzanie muzeum poprzez zabawne niespodzian-
ki. W Parku Etnograficznym przygotowano m.in. pokaz bieliźnianej mody sprzed stu lat, quiz fil-
mowy, sytuacyjne scenki, wiejskie rozrywki i ludowy humor z karczmy rodem. Nie zabraknie okazji 
do wspólnego śpiewania i rymowania.  Na wystawie Tajemnice codzienności będzie można spraw-
dzić, kim są szczególnie atrakcyjne „eksponatki”. Wstęp wolny

Esperanto prywatnie i służbowo, 25.05. (czwartek), godz. 12.00
62. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 55+. Spotkanie nt. użytecz-
ności esperanta z okazji Roku Ludwika Zamenhofa ogłoszonego przez UNESCO. Gościem będzie 
Teresa Nemere - muzealniczka i esperantystka. Spotkanie z mini-lekcją języka międzynarodowego 
poprowadzi Maria Pokrzywnicka. Bilet: 3 zł

Warsztaty gry na flażolecie, 26-28.05. 
piątek, godz. 18.00-20.00, sobota, godz. 11.00-14.30, niedziela, godz. 11.00-14.30
Prowadzenie: Anna Wasiłek. Zapisy przedłużone do 5.05.! Koszt udziału: 80 zł/9h (w tym zakup 
instrumentu). Szczegółowe informacje: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43

EDUKACJA 
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury 
ludowej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także trady-
cyjne piosenki i zabawy dzieci wiejskich. Podczas zajęć dzieci poznają ludowe tradycje związane 
z nadejściem wiosny i wykonają „busłowe łapy” z masy solnej. Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa 
może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 
56 622-89-43. 

Dla szkół:
Jak to na Kujawach ładnie Zajęcia w chacie z Kujaw w Parku Etnograficznym poświęcone ludowe-
mu zdobnictwu wnętrz. Uczestnicy wycinają firankę z białej bibuły, sypią wzory piaskiem, poznają 
elementy stroju kujawskiego. Co kryła skrzynia wianna? Rózga biła czy zdobiła? Na co komu pająk 
w izbie?
Ecie, pecie, gdzie jedziecie… Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia 
dziecka na wsi przed 100 laty, bawią się, wykorzystując kopie dawnych ludowych zabawek oraz 
próbują swoich sił w tradycyjnych grach na podwórzu. Czy wiejskie dzieci miały czas na zabawę? 
Czy kołysanka zawsze była cicha? Co się działo na pastwisku?
W to mi graj!  Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych 
na wystawach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach lu-
dowych. Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumentów? 
Wspólnie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.

Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 
56 622-89-43. 

Oil City. Galicyjska gorączka czarnego złota Dzięki tej grze – świetnie się bawiąc – można rozwinąć 
swoje kompetencje w zakresie biznesowego myślenia, kształtować postawę przedsiębiorczości, 
a także poznać mechanizmy powstawania nafciarskich fortun na polskich ziemiach na przełomie 
XIX i XX wieku. Do udziału zapraszamy uczniów z gimnazjów i szkół średnich, członków kół zainte-
resowań, klubów i stowarzyszeń, seniorów, harcerzy, młodzież z hufców pracy, nauczycieli, grupy 
pracownicze, towarzyskie, przyjacielskie. Liczba graczy: 9-30 os., wiek: 13+, czas rozgrywki: 90-
120 minut. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe 
terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl Bilet: 3 zł

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące 
własnością UMK: od dawnej broni i średniowiecznej ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa eu-
ropejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. obrazy z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła 
kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których 
przyjmowani są najważniejsi goście uniwersyteccy.
Muzeum czynne: wtorki i środy w godz. 10.00-15.00, czwartki i piątki w godz. 10.00-18.00

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

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące 
część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Mu-
zeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, mon-
strancja, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego 
Kossaka „Cud nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się 
odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających 
są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda 
umieszczona w gotyckim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka 
czy bogato dekorowany drewniany strop.

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

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabia-
nie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM ZABAWEK I BAJEK 
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl

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

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

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

P
PLANETARIUM

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

Astropies Łajka (dla dzieci) Bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca 
najodważniejszego psa w historii, który jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu. 
Jego oczyma poznajemy dzień i noc, zachwycamy się tęczą i przeżywamy burzę. Razem 
z Łajką szukamy wśród gwiazd psich konstelacji, by w końcu wziąć udział w próbach 
wytrzymałościowych, zdając test na kosmonautę. Seans dla dzieci w wieku 5-7 lat.

 W poszukiwaniu życia Popularno-naukowy seans dotyczy poszukiwania warunków 
do rozwoju życia na innych obiektach w Kosmosie. Wiążemy to z faktem istnienia wody 
i tym tropem wyruszamy najpierw na Marsa, a potem ku wybranym księżycom Jowisza 
i Saturna. Przyglądamy się narodzinom Ziemi i kształtowaniu jej powierzchni. Opowiadamy, 
jak rodziło się życie na naszej planecie i jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych erach, 
gdy kilka razy mieliśmy do czynienia z katastrofami i masowym wymieraniem gatunków. 
Na zakończenie udajemy się daleko, do nowo odkrytych planet poza Układem Słonecznym, 
zastanawiając się czy na nich również odnaleźć można warunki do rozwoju życia.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko”, a także popularnonau-
kowe „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia” i „Ziemia – planeta Kopernika”

Godziny projekcji: od poniedziałku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00; w soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30; 
w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30

Bilety: grupowy szkolny 9 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 14 zł / 16 zł
w weekendy i święta dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając 
kamery wizyjne, anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwie-
dzających jest także zestaw urządzeń i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie 
przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące zjawiska zachodzące we Wszechświe-
cie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe atmosfery planet, ciśnie-
nie 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: informacja o godzinach wejść dla osób indywidu-
alnych w kasie biletowej; w soboty: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele: 
11.15, 12.45, 14.15, 15.45
Bilety:
grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

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

Godziny wejść: od poniedziałku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidu-
alnych w kasie biletowej; w soboty: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15; w niedziele: 
11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 7 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! W długi majowy weekend zmiana repertuaru.
Szczegóły na www.planetarium.torun.pl 



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

Tu jesteśmy. Wybrane prace z kolekcji Krzysztofa Musiała, do 15.08.
Wybrane prace z kolekcji sztuki jednego z najwybitniejszych polskich kolekcjonerów – Krzyszto-
fa Musiała. Dzieła polskich artystów, które powstały w okresie od zakończenia II wojny światowej 
do czasów nam współczesnych. Wystawa umożliwi prześledzenie nie tylko części historii sztuki 
polskiej, lecz również pozwoli na obserwację dialogu, związków i przeciwieństw w kształtowaniu 
się głównych artystycznych nurtów.

Artur Krajewski - Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofię
5.05. (piątek), godz. 18.00, do 28.05
Krajewski fotografuje akt kobiecy – to pierwsze powierzchowne wrażenie… Artur Krajewski 
„pstryka stopą”, bo tak naprawdę nie chodzi o fotografię, o jej poprawność, o mieszczenie się jej 
w kanonach i zasadach. Tu chodzi o język obrazu i wypowiadanie tego, czego nie da się wypowie-
dzieć werbalnie. „Dorabia filozofię” – bo to, do czego nie da się „dorobić filozofii”, nie jest brane 
poważnie, staje się zwykłym ćwiczeniem, „akademickim” gniotem.

Natalia LL - Sum ergo sum, 19.05. (piątek), godz. 19.00, do 1.10.
Wystawa będzie miała charakter retrospektywny, podejmując próbę uporządkowania oraz pod-
sumowania całego dorobku artystki – od początków twórczości w latach 60. XX wieku do najnow-
szych prac z 2017 roku. W ramach wystawy, poza pracami, które przeszły już do kanonu polskiej 
sztuki współczesnej, dzieła nieznane dotychczas szerokiej publiczności. Miejsce prezentacji – 
Toruń, jest także symboliczne. Tu właśnie, na samym początku swojej kariery, a więc w roku 
1962, artystka zdobyła pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Fotografii Studenckiej.

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

Wydarzenia:

8. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER
12–14.05. (piątek–niedziela), wystawy towarzyszące do 27.08.
Tegoroczna, 8. edycja poświęcona będzie grafice projektowej ze Słowacji. Na festiwalu zostaną 
pokazane wystawy: Fully Booked – plenerowa ekspozycja grafiki książkowej, Road Map – wy-
stawa związana z identyfikacja wizualną, Slovak Types – wystawa typograficzna oraz NEONa – 
wystawa poświęcona słowackim neonom. Wydarzeniem konfrontującym słowacki i polski dizajn 
będzie konferencja „Road Map” (12.05., godz. 11.00). Wszystkie wydarzenia są bezpłatne

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie „Tu jesteśmy”
4.05. (czwartek), godz. 17.00 Zbiórka przy recepcji. Wstęp bezpłatny, bez zapisów

Noc Muzeów: Tu jest sztuka – nawigator po CSW, 20.05. (sobota)
Zapraszamy do korzystania z edukacyjnego przewodnika obfitującego w ciekawostki o sztuce, 
kolekcji CSW, aktualnych wystawach, a przede wszystkim oferującego doskonałą zabawę dla 
starszych, młodszych i najmłodszych.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów:
Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych, 10.05. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Jackie”, reż. Pablo Larrain. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Spacer po wystawie „Tu jesteśmy”, 11.05. (czwartek), godz. 12.00
Oprowadza Mateusz Kozieradzki. Zbiórka przy recepcji, wstęp bezpłatny, bez zapisów
Eksperymenty Okołofotograficzne, 23.05. (wtorek)
godz. 12.00–13.30 – warsztaty, godz. 13.30–14.30 – konsultacje fotograficzne
Spotkanie 8: „Solarigrafia – rysowanie światłem”. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.
Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet i więcej – spotkanie 7.
Zajęcia w grupach: 24.05. (środa), 25.05. (czwartek), 26.05. (piątek), godz. 12.00
Pierwsze dwie grupy przewidziane są dla osób początkujących, trzecia dla bardziej zaawansowa-
nych. Wstęp bezpłatny. Zapisy: 56 610 97 24 lub biblioteka@csw.torun.pl

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 6.05. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Tu jesteśmy”. Poruszając się w gąszczu ponad 200 
dzieł będziemy karmić nasze zmysły kolorami, kształtami, fakturami, poznamy techniki pracy 

SGALERIE
artystów, a na koniec zastanowimy się, co to znaczy kolekcjonować i sami stworzymy swoje mini 
kolekcje. Dla dzieci w wieku 6–12 lat z opiekunami. Wstęp: 7 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.
pl lub 56 610-97-16
Bajki z rzutnika w Noc Muzeów, 20.05. (sobota), godz. 15.00
Jak co miesiąc zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW. 
Wstęp: 8 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15–18.15, grupa II – środy, godz. 17.15–18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami.
•  9.05, 10.05. Ekozmysłoteka: Papier, folia, korki, rolki – drugie życie im podaruję (u nas nic 

się nie zmarnuje).
•  16.05. Wodny świat: Wodny świat odwiedzimy. Rybom i krabom na spotkanie wyjdziemy, 

a może i jakieś skarby z dna wykopiemy.
•  23.05., 24.05. Bzzzzz (pszczółka): Dla pszczół domek zrobimy, potem miodku się najemy 

i z pełnymi brzuchami leniuchować będziemy.
•  30.05., 31.05. Kropka: Wszystko, co ma kropki interesować nas będzie. Kropki duże, małe, 

kolorowe (i te czarne też) do zabawy są gotowe.
Wstęp: 10 zł, zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl

Kosze Edukacyjne Zapraszamy na wspólne familijne spacery po wystawach ze specjalnie wy-
posażonym Koszem. Kosze wypełnione są kartami z zadaniami, kolorowankami i propozycjami 
działań związanych m.in. z aktualnymi wystawami oraz zawierają zestaw materiałów plastycz-
nych przydatnych w zabawie. Kosze wraz z zawartością wypożyczane są bezpłatnie.

Centrum Literatury CSW

(Nie)codzienne dzieła sztuki. Wykład Jerzego Brukwickiego
10.05. (środa), godz. 18.00
Czwarty z cyklu wykładów, który ma na celu popularyzację sztuki poprzez prezentację obiek-
tów i przedmiotów, które towarzyszą człowiekowi na co dzień, choć najczęściej nie dostrzegamy 
tego, że są one efektem pracy twórczej artysty.Tym razem tematem wykładu będą lampy.

Historia mody. Wykład Mariusza Pendraszewskiego
11.05. (czwartek), godz. 18.00 Lata 1856–1890. Epoka krynolin i triurniur
O modzie damskiej II poł. XIX stulecia. Epoki, w której od opatentowania wynalazku krynoliny 
w 1856 r. forma modnego stroju wyznaczana była przez stelaże – krynoliny i tiurniury, zarzu-
cone dopiero w ostatniej dekadzie wieku pary i elektryczności. Ewolucja i przemiany w stroju 
kobiecym, jego obrazowanie w sztukach plastycznych, jak i w fotografii czy ilustracji prasowej.
23.05. (wtorek), godz. 18.00 Przełom XIX i XX wieku (1890-1914)
Moda damska od 1890 r. do wybuchu I wojny światowej. Słuchacze zapoznają się z ewolucją 
stroju i jego coraz szybciej postępującymi przemianami, zmierzającymi w kierunku większej ra-
cjonalizacji i funkcjonalności ubioru kobiecego, wciąż jednak skrępowanego sztywnymi norma-
mi. Podjęty zostanie także temat związków mody ze sztuką epoki oraz jej recepcją dawniej i dziś.

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 17.05. (śr.), godz. 18.15
4. spotkanie z Iwoną Chmielewską, autorką książek obrazowych i Jolantą Liczkowską-Czakyrową, psy-
choterapeutą psychoanalitycznym. Rozmowę rozpoczniemy od książki Boogeyman Yeonchla Park.

Spotkanie-wywiad z Edwardem Dwurnikiem, 18.05. (czw.), godz. 18.00
Edward Dwurnik – Jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych polskich malarzy.

Architektura w Noc Muzeów, 20.05. (sobota), godz. 19.00
Wykład i dyskusja z Radosławem Gajdą „Skąd się wzięły bloki” w ramach cyklu: Miasto Jako 
Dzieło Sztuki. Radosław Gajda - absolwent kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice 
Warszawskiej, studiował także historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor programu 
po pularno-naukowego o architekturze, urbanistyce i dziedzinach pokrewnych — sztuce i tech-
nice Architecture is a good idea.

Orient Express. Przystanek Literatura, 24.05 (środa), godz. 17.00
Piąte spotkanie z orientalnego cyklu, na którym usłyszymy dwa wykłady: Magdalena Kubarek: 
Literatury znane i nieznane – współczesna proza arabska; Musa Czachorowski: Między stepem 
a wierszem. Wieczór autorski

Wieczór Scrabblowy, 29.05. (poniedziałek), godz. 19.00

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Plenerowe Kino Letnie, 5.05. (piątek), godz. 20.00 (Bulwar Filadelfijski), wstęp wolny
Kino Dla Seniora, 10.05. (środa), godz. 12.00 Pokaz filmu „Jackie”, reż. Pablo Larraín. Prelekcja 
i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilet: 10 zł
KATAR Film – finałowy przegląd konkursowy, 13.05. (sobota), godz. 17.00 Wstęp wolny
Millennium Docs Against Gravity Film Festival, 19-21.05. (piątek–niedziela)
Przegląd najlepszych filmów dokumentalnych
Moc Muzeów w Kinie Centrum, 20.05. (sobota) Pokaz filmu z muzyką na żywo

Jak patrzeć, żeby zobaczyć. Historia sztuki operatorskiej, 22.05 (poniedziałek), godz. 18.00
Prowadząca: dr hab. Katarzyna Taras
Premiera filmu „Ikar” w reż. Magdy Strzyżyńskiej, 26.05. (piątek) Pokaz z gościnnym udziałem 
Jacka Bławuta
Filmopisanie historii, cz. 6-8 – warsztaty. Wstęp wolny

Repertuar:
Butterfly Kisses, reż. Rafał Kapeliński, Wielka Brytania, 2017 Śledzimy losy Jake’a i jego dwóch 
najlepszych przyjaciół w świecie wypaczonym przez seks i pornografię. Film urodzonego w Toruniu 
Rafała Kapelińskiego otrzymał Kryształowego Niedźwiedzia na Berlinale 2017.
Mali mężczyźni, reż. Ira Sachs, Grecja/USA, 2016 Trzynastoletni Jake wprowadza się wraz z rodzi-
cami na Brooklyn, do domu odziedziczonego po dziadku. Poznaje Tony’ego, którego matka Leonor 
– chilijska imigrantka – prowadzi sklep w lokalu na dole. Chłopcy szybko się zaprzyjaźniają. 
Małżeńskie porachunki, reż. Ole Bornedal, Dania, 2017 Ib i Edward mają już dość swoich żon oraz 
dotychczasowego życia i chętnie zakosztowaliby na nowo swobody. Przy kieliszku snują misterny 
plan, a potem wynajmują płatnego zabójcę.
Martwe wody, reż. Bruno Dumont, Francja/Niemcy, 2016 Poznajcie rodzinę Van Peteghemów, 
prawdziwych arystokratów. Jej członkowie są prawie zdeprawowani, w większości zdegenerowani, 
nieustannie zblazowani, a niektórzy nawet garbią się i jąkają. A przy tym są obrzydliwie bogaci.
Mój anioł, reż. Harry Cleven, Belgia, 2016 Zamknięta na oddziale psychiatrycznym Louise rodzi 
niezwykłe dziecko – jej syn Angel jest niewidzialny. Z obawy przed reakcją świata kobieta ukrywa 
fakt bycia matką. Lata mijają. Pewnego dnia Angel poznaje niewidomą rówieśniczkę Madeleine.
Mr. Gaga, reż. Tomer Heymann, Holandia/Niemcy/Szwecja/Izrael, 2015 Opowieść o genialnym 
choreografie Ohadzie Naharinie, wieloletnim szefie najsłynniejszego zespołu tańca współczesne-
go z Izraela – Batsheva Dance Company. Reżyser Tomer Heymann towarzyszył artyście przez 8 lat, 
aby ukazać jego życie i niezwykłą ewolucję jako tancerza, twórcy i człowieka.
Ostatnie dni miasta, reż. Tamer El Said, Niemcy/Wielka Brytania/Egipt/Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, 2016 35-letni Khalid pracuje nad filmem, który ma oddać ducha czasu, uchwycić puls 
rodzinnego Kairu, gdy stary świat sypie się i kruszy. Khalid musi opuścić swoje mieszkanie, bliscy 
powoli odchodzą, a tęsknota za niespełnioną miłością wciąż spędza mu sen z powiek.
Pożegnanie z Europą, reż. Maria Schrader, Austria/Francja/Niemcy, 2016 Autor słynnych nowel 
„Amok” i „List od nieznajomej”, wydanych w zbiorze „24 godziny z życia kobiety i inne opowia-
dania”, w latach 20. i 30. XX wieku cieszył się popularnością niemal w całej Europie. Mimo to, 
jako pacyfista i przeciwnik faszyzmu, w obliczu wojny zdecydował się wyemigrować ze Starego 
Kontynentu w roku 1934. Po kilku latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych 
i Argentynie pisarz przebywa w Brazylii i planuje poświęcić jej swoją nową książkę.
Porto, reż. Gabe Klinger, Portugalia, 2017 Jake i Mati to dwoje outsiderów mieszkających w Porto, 
między którymi doszło kiedyś do intymnego, ale krótkiego kontaktu. Poszukując radosnych i bole-
snych wspomnień bohaterowie przeżywają zaskakujące spotkanie.
Zwyczajna dziewczyna, reż. Lone Scherfig, Wielka Brytania, 2016 Catrin jest początkującą scena-
rzystką i właśnie zdobyła swoją wymarzoną posadę. W słynnej wytwórni filmowej trwają prace nad 
produkcją, która podniesie obywateli na duchu. Szybko okazuje się jednak, że jej jedyna rola to 
wymyślanie „gadki szmatki”, czyli... kobiecych dialogów.

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

Ewa Kuryluk - Człekopejzaż, do 14.05.
Zespół wczesnych prac na papierze Ewy Kuryluk z lat 1959–1975. Wiele dzieł można zobaczyć po 
raz pierwszy w Polsce. Tytuł jest terminem, który Ewa Kuryluk zastosowała w relacji do swoich prac 
pod koniec roku 1967, próbując jak najcelniej określić ukazywaną przez siebie relację człowieka 
wtopionego w naturę. Artystka nawiązuje formalne dialogi z historią sztuki, swobodnie dialogując 
z twórczością Klimta, Schielego, Beardsleya, Matisse’a, Picassa, Modiglianiego, Klee… Wyczuwa się 
w tu smak erotyzmu, cielesności, która odkrywa samą siebie w relacji do natury, historii i kultury.

Sarah Zacharek - Re: Discovery, do 28.05.
Wieloaspektowość projektu staje się czytelna, gdy poznajemy powody, jakie kierowały działania-
mi artystki, jaki chciała osiągnąć. Poprzez przemierzenie identycznej trasy, jaką 26 lat wcześniej 
przebył jej ojciec, pragnęła poczuć z nim więź, odnaleźć go stojąc w tych samych miejscach, oglą-
dając te same kadry, które widział on w swoim aparacie.

Izabela Żółcińska - Skóra. Obiekty, teksty, do 28.05.
Dwugłosowa opowieść o skórze, prowadzona językiem osobistych metafor, ujawniająca się po-
przez instalacje artystyczne i słowa. Wystawa jest interdyscyplinarną rozmową artystki Izabeli Żół-
cińskiej i piszącej o sztuce Leny Wicherkiewicz, rozpostartą pomiędzy obrazem a skórą.

Justyna Olszewska - Części pierwsze, 28.05. (pt), godz. 18.00, do 18.06.
Justyna Olszewska w swoich pracach myśli poprzez skórę. W ramach projektu ekwiwalentem skóry 
stają się powierzchnie z rzepowej taśmy. Dla Olszewskiej rzep staje się metaforą skóry jako gra-
nicy między ja a światem, na której codziennie dochodzi do szalenie skomplikowanych procesów. 
W realizacjach Olszewskiej skóra, postrzegana niczym pod lupą, staje się „czepliwa”, pozwalając 

nam z jednej strony łączyć się z drugim człowiekiem lub naszym otoczeniem; z drugiej zaś strony 
nieledwie boleśnie się od nich oddzielać. W dolnej sali galerii niebagatelną rolę pełni przejmujący 
dźwięk rozrywanych rzepowych taśm. Motyw skóry – mimo iż z natury powierzchniowy – urucha-
mia złożone i wielowarstwowe pokłady znaczeń, związane z balansowaniem na granicy wnętrza 
i zewnętrza, sygnalizowaniem naszej cielesnej kruchości oraz próbami definiowania tożsamości 
w czasach ponowoczesnych. (Marta Smolińska)

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

Wydarzenia:
Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 7.05. (niedziela), godz. 12.00 Wstęp wolny
(Nie)chciana tożsamość – II interdyscyplinarna konferencja naukowa
11-12.05 (czwartek–piątek), godz. 10.00–17.00
Konferencja współorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki i Kultury WNH UMK oraz Międzywy-
działowy Instytut Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wstęp wolny
Architektura w Wozowni: MOOMOO Architects – wykład Jakuba Majewskiego i Łukasza Pastusz-
ka, 15.05. (poniedziałek), godz. 17.00
MOOMOO Architects to pracownia założona w 2008 r. przez absolwentów Wydziału Architektury Po-
litechniki Łódzkiej. W swoich projektach często odnoszą się do architektury japońskiej, która zawsze 
stanowi  wynik jakiejś idei. W MOOMOO Architecs projektowane wnętrze, dom czy budynek użytecz-
ności publicznej muszą mieć jasny punkt odniesienia. Ich projekty nie powstają z inspiracji architek-
turą, a np. tkaninami. W 2009 r. MOOMOO Architecs została uznana przez „Wallpaper Magazine” za 
jedną z 30 najlepiej zapowiadających się pracowni architektonicznych na świecie. Wstęp wolny
Noc Muzeów w Wozowni, 20.05. (sobota), godz. 17.00–23.00
Stanowiska warsztatowe dla dzieci, oprowadzanie po wystawach. Wstęp wolny
Projekt dla…: O liternictwie w polskiej ilustracji – wykład Beaty Kurek (LoveLetters Studio)
30.05. (wtorek), godz. 18.00
W czasie wykładu Beata Kurek opowie, jak wygląda typografia kreślona przez mistrzów polskiej 
ilustracji, a także współczesnych twórców. Zajmie się także omówieniem problemu projektowania 
liternictwa, by pomagało ono budować obrazkową opowieść. Beata Kurek (1990) – doktorantka 
Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i tutor Krakow-
skiej Szkoły Kaligrafii. Jako LoveLetters Studio. Pracowała w zespołach projektów Warszawskie 
Kroje, Bękart oraz Element Talks. Wstęp wolny
Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży dla grup zorganizowanych. 
Zajęcia nawiązują do aktualnych wystaw. Skierowane są do różnych grup wiekowych, a ich 
uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażo-
wać do tworzenia współczesnej sztuki. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 (kontakt: Natalia Cieślak, 
Kazimierz Napiórkowski). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA DOM PLASTYKA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Dzieła Annale ZPAP, Toruń 2016/17, do 7.05.
Tegoroczny, konkursowy przegląd twórczości członków Związku Polskich Artystów Plastyków 
okręgu toruńskiego. Przegląd obejmuje sześć działów. Są nimi: malarstwo; grafika, projektowa-
nie graficzne, design; rzeźba, obiekty, instalacje, makiety; rysunek, projekty, koncepcje; fotogra-
fia, intermedia, multimedia, performance oraz konserwacja dzieł sztuki.

1.Biennale ZPAP/Toruń: Nowy Rozdział II, 12.05. (pt), godz. 18.00, do 30.05.
Wystawę II Nowego Rozdziału roku tworzą pojedyncze, odautorsko wyselekcjonowane dzieła 77 
autorów. Druga wystawa Nowego Rozdziału, nawiązuje do wystawy I., sprzed dwóch lat i stanowi 
przejaw konsolidacji środowiska toruńskiego ZPAP    w procesie jego reaktywacji i nowego roz-
woju indywidualnej twórczości.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-16.00

GALERIA ZPAP NURT, ul. Ducha Świętego 8

Mateusz Bautembach - Nadwrażliwość
11.05. (czwartek), godz. 19.00, do 17.05.
Mateusz Bautembach jest studentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK, specjalność Multimedia 
i intermedia. Jest w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej. Multimedialny projekt, który 
autor zaprezentuje w galerii, oscyluje wokół narzuconych, przypisywanych współczesnemu czło-
wiekowi ról społecznych i cech osobowości. Szczególna uwaga autora zostanie skierowana ku 
pokazaniu dysfunkcji oraz wrażliwości i miękkości jednostki w otaczającym nas twardym świecie.

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



Wystawa prac uczniów i pedagogów National School Of Art Tsanko Lavrenov w Plovdivie, do 15.05.
Wystawa przygotowana przy współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury. Dokonania młodych bułgarskich artystów, którzy 
w plovdiwskiej szkole kształcą się na szerokim polu specjalizacji, od malarstwa, pisania ikon, przez rzeźbę po grafikę kompute-
rową i projektowanie przestrzenne. Obok studentów swoje prace zaprezentują pedagodzy, znani bułgarscy artyści m.in. Trayan 
Dobrev (ikony), Angel Kitipov (malarstwo) czy Kostadin Otonov (plakat).

Wystawa grafiki z Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie, 18.05.-12.06.
Działająca przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu Otwarta Strefa Twórcza jest miejscem magicznym. Prowadzone przez 
grafika Łukasza Lewandowskiego zajęcia odbywają się w przystosowanym do potrzeb edukacyjnych wybudowanym na począt-
ku ubiegłego stulecia magazynie. Atmosfera tego miejsca, przestrzeni otwartej dialogu pomiędzy artystą i młodzieżąsprawia, że 
powstają tu prace zyskujące uznanie na licznych konkursach, przeglądach i wystawach. Na ubiegłorocznym Międzynarodowym 
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży artyści z Gruczna otrzymali trzy nagrody indywidualne, a placówka Nagrodę Marszałka.

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

Filia przy ul. Kościuszki 41/47

Wystawa pod parasolem, 5.05.-8.06.
Prace pochodzą m. in. Z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Bułgarii, Słowenii, Mołdawii, Węgier, Indii, Sri Lanki. Eks-
pozycję przygotowano w oparciu o zbiory archiwalne, a kryterium doboru prac był pojawiający się w kompozycji parasol. Prace 
dowodzą, że ten kojarzony najczęściej z jesiennymi słotami element ekwipunku nie zawsze wpisuje się w nostalgiczne nastroje. 
Parasol może być bliskim znajomym w deszczu, jeśli znajdzie się pod nim dwoje ludzi może być też symbolem bezpiecznej strefy 
prywatnego świata, a feeria barw będąca efektem nagromadzenia dużej ilości parasoli może sprawiać wrażenie festynu.

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

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

Małgorzata Pronobis-Gajdzis - Wystawa habilitacyjna, do 4.05
Od projektu do konserwacji. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów – woluminy, księgozbiory, biblioteki. Wystawa jest 
upublicznieniem autorskiej metody przeprowadzenia zabytkoznawczej analizy wartościującej zabytkowych kodeksów. Małgo-
rzata Pronobis-Gajdzis w 1990 r. ukończyła studia na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry jako asystent, gdzie pracuje do dzisiaj. 
Jej zainteresowania koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów.

Wołanie i nie – wołanie. Malarstwo - Jolanta Nitka Nikt, Zdzisław Nitka
9.05. (wtorek), godz. 13.00, do 30.05.
Yolanta Nitka Nikt i Zdzisław Nitka reprezentują wrocławskie środowisko artystyczne. Oboje studiowali pod kierunkiem profe-
sora Józefa Hałasa, którego asystentem został Zdzisław Nitka, obecnie profesor na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocła-
wiu. Yolanta Nitka Nikt prowadzi artystyczny Salonik Czterech Muz w Obornikach Śląskich, gdzie mieszkają. Prace Yolanty Nitki 
Nikt przepełnione są poetyckością, odnajdywaną w otaczających ją przedmiotach, często też wprowadzają odbiorców w świat 
ważnych dla niej malarzy i muzyków. Artystka zafascynowana jest także sztuką ludową, tworząc kolaże, w których sięga do au-
tentycznych kurpiowskich wycinanek.  Malarstwo i grafika Zdzisława Nitki wpisuje się w nurt ekspresjonistyczny. Poza warstwą 
formalną, ujawniającą się stosowaniu kontrastowych zestawień barwnych i deformacji kształtów, zwraca uwagę odwoływanie 
się do takich twórców jak choćby Edvard Munch, czy też członków grupy Die Brücke. Małgorzata Geron
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00

ZAKŁAD PLASTYKI INTERMEDIALNEJ UMK

Rzeka - VI Interdyscyplinarne Spotkania Studentów Giartino - Ogród Sztuki
W spotkaniach weźmie udział ponad 50 studentów z czterech uczelni artystycznych, z czego co najmniej 12 spoza Torunia. Będą 
to studenci z ASP we Lwowie, ASP w Gdańsku, ASP w Łodzi i Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
18.05. (czwartek)
•  godz. 17.00 Wystawa fotografii i malarstwa studentów biorących udział w Spotkaniach, WOAK, ul. Szpitalna 8
•  godz. 19.00 Wystawa malarstwa i rysunku ukraińskiej artystki Yaryny Shumskiej, Galeria ZPAP Nurt, ul. Ducha Św. 8
19.05. (piątek)
•  godz. 15.00 inauguracja działań uczestników Giartino „Rzeka”, Zakład Plastyki Intermedialnej UMK, ul. Mickiewicza 121
•  W dalszej części programu tego dnia działania w przestrzeni otwartej nad Wisłą, okolice galerii Nad Wisłą i Martówki
•  godz. 19.00 Otwarcie wystawy prac studentów ze Lwowa, galeria Nad Wisłą, ul. Przybyszewskiego 6
20.05. (sobota)
•  od godz. 11.00  dalszy ciąg działań w kontekście rzeki Wisły (okolice Martówki i galerii Nad Wisłą)

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

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

T

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

Duża Scena

Krzyżacy, reż. Michał Kotański
7.05. (niedziela), godz. 19.00 
16-17.05. (wtorek-środa), godz. 11.00 
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Dwanaście miesięcy, reż. Bartosz 
Zaczykiewicz
30-31.05. (wtorek-środa), godz. 9.00, 12.00 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena Na Zapleczu

Napis, reż. Paweł Paszta
13.05. (sobota), godz. 19.00 premiera
14.05. (niedziela), godz. 19.00
16.05. (wtorek), godz. 19.00 studencki wtorek
17.05. (środa), godz. 19.00
18.05. (czwartek), godz. 19.00 Dzień Teatru Publicznego, 
w ramach akcji „Bilet do Teatru za 500 groszy” – sprzedaż 
biletów wyłącznie 13.05. o godz. 10.00 w Kasie Teatru
W pewnym domu, zamieszkałym przez porządne i kul-
turalne małżeństwa, ludzi otwartych i poprawnych po-
litycznie, świadomych obywateli Europy, któregoś dnia 
nieoczekiwanie pojawia się w windzie obelżywy napis. 
Dotyczy nowego lokatora i nie wiadomo, kto jest jego 
autorem. Niepozorne zdarzenie burzy spokój mieszkań-
ców i uruchamia szereg groteskowych sytuacji. Czarna 
komedia jednego z najznakomitszych współczesnych 
dramatopisarzy francuskich. Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, 
szkolny 20 zł

Foyer

Pięć róż dla Jennifer, reż. Maria Spiss
6.05. (sobota), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, 
szkolny 20 zł

Wydarzenia:

4. Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”
20.05. (sobota)
•  godz. 16.00 „Labirynt/ the  Maze” - otwarcie wystawy 

fotografii Tomka Tyndyka, Wejścówka
•  godz. 17.00 Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-

wie, Wajdi Mouawad, „Pogorzelisko”, reż. Cezary Iber
•  godz. 20.45 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniaw-

skiego w Wałbrzychu, Swietłana Aleksijewicz, „Cynkowi 
chłopcy”, reż. Jakub Skrzywanek

•  godz. 22.30 „Debiutanci podpalą teatr?” – plenerowy 
fire show przed Teatrem im. Wilama Horzycy

21.05. (niedziela)
•  godz. 15.00, 17.00 Debiuty dramaturgiczne - czytanie 

dramatów: Beniamin M. Bukowski „ Niesamowici bra-
cia Limbourg”, reż. Judyta Berłowska, Jacek L. Zawada 
„Ogrody chwały”, reż. Bartosz Zaczykiewicz

•  godz. 20.00 Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu/ 
Teatr Współczesny w Szczecinie Witold Gombrowicz, 
„Ślub”, reż. Anna Augustynowicz

22.05. (poniedziałek)
•  godz. 17.00 TR Warszawa, Anna Karasińska, „Ewelina 

płacze”, reż. Anna Karasińska, Od Nowa
•  godz. 19.30 Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej 

w Gdyni, Agata Duda-Gracz „Kumernis czyli o tym,  
jak świętej panience broda rosła”, reż. Agata Duda-
-Gracz, Olimpijczyk

TEATRY 23.05. (wtorek)
•  godz. 18.00 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, William Shakespeare „Tragedia 

Coriolanusa”, reż. Marta Streker
•  godz. 21.00 Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Swietłana Aleksijewicz „Wojna nie ma 

w sobie nic z kobiety”, reż. Elżbieta Depta
24.05. (środa)
•  godz. 17.30 Teatr Polski w Poznaniu, Martin Sperr „Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii”,  

reż. Grażyna Kania, Olimpijczyk
•  godz. 20.30 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Jolanta Janiczak „Żony stanu, 

dziwki rewolucji a może i uczone białogłowy”, reż. Wiktor Rubin
25.05. (czwartek)
•  godz. 17.30 Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Martin Heckmanns „Coś pomiędzy”,  

reż. Tomasz Cymerman
•  godz. 20.00 Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, Michał Walczak „Piaskownica”, reż. Jewgienia  

Boginska
26.05. (piątek)
•  godz. 17.00 Kolektyw Supernova z Częstochowy, Marcin Wierzchowski i zespół „Pospolite  

żywoty martwych Polaków”, reż. Marcin Wierzchowski, Od Nowa
•  godz. 21.30  Werdykt jury
•  Bass Astral – koncert plenerowy przed teatrem (w razie niepogody będzie przeniesiony  

do teatru)  

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

Brzdęk i Dźwięk Bilety 16 zł, w niedzielę 18 zł
1.05. (poniedziałek), godz. 12.00
21.05. (niedziela), godz. 14.00

Wąż Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł
3.05. (środa), godz. 12.00
9-12.05. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00
28.05. (niedziela), godz. 12.00
30-31.05. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00

Strach ma wielkie… zęby Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł
14.05. (niedziela), godz. 12.00 i 14.00
16.05. (wtorek), godz. 9.30 i 12.00
17-18.05. (środa-czwartek), godz. 9.30
19.05. (piątek), godz. 9.30 i 12.00

Historia Calineczki Bilety 16 zł, w niedzielę 18 zł
4.05. (czwartek), godz. 12.00
7.05. (niedziela), godz. 12.00

Bleee… Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł
21.05. (niedziela), godz. 12.00
23-24.05. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00

Brygada Misiek Bilety: 20 zł
18.05. (czwartek), godz. 11.30
20.05. (sobota), godz. 18.00  - Dzień Teatru Publicznego – bilet za 500 gr (do zakupu tylko 13.05. 
w kasie teatru w godz. 14.00-16.00)

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

Hemar. Marchewka – Próba Generalizacji 
2.05. (wtorek), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Cezary Dobies „Łańcuch. Myśli powiązane” – promocja książki
7.05. (niedziela), godz. 16.00
Cezary Dobies jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  Skończył studia filozoficzne na 
UMK. Publikował w pismach takich jak „Przegląd Artystyczno-Literacki”, „Portret”, „Kwartalnik 
Artystyczny”, a także we frankfurckim periodyku „Otium” oraz w paryskim czasopiśmie polonij-
nym „Vector Polonii”.  Spotkaniu będą towarzyszyć obrazy Artura Majki. Wstęp wolny

Tajemnica Tomka Sawyera
9.05. (wtorek), godz. 10.00 i 18.00
10.05. (środa), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 25 zł dziecko, 45 zł osoba dorosła; 20 zł grupy szkolne. Miejsce: CKK Jordanki

Jutro będzie za późno 
13.05. (sobota), godz. 19.00
14.05. (niedziela), godz. 18.00
18.05. (czwartek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

II Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych 
„Przygrywka”, 15-21.05.
Studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych zaprezentują wybrane przez jury egzaminy 
i spektakle dyplomowe. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Biurze Obsługi Widza. Wydarzeniu towa-
rzyszyć będą liczne imprezy, takie jak m.in. spektakle artystów z krajów skandynawskich, koncerty 
i wystawy. Przegląd zainauguruje występ zeszłorocznych laureatów – Zespołu Śmierci i Tańca.

Zespół Śmierci i Tańca, czyli piosenki Tiger Lillies
15.05. (poniedziałek),  godz. 19.00
Komediowy spektakl muzyczny oparty na utworach zespołu The Tiger Lillies. Przedstawienie ma 
formę cyrkowego show z graną na żywo muzyką oraz choreografiami z elementami akrobatyczny-
mi. Bohaterami tej opowieści są artyści cyrkowi, których sława dawno minęła. Bilety: 30 zł

Gatunek żeński 17.05. (środa), godz. 19.00
Spektakl grany w ramach Dnia Teatru Publicznego oraz akcji „Bilet do teatru za 500 groszy”. Sprze-
daż biletów w dniu 13.05 od godz. 10.00 w Biurze Obsługi Widza przy ul. Żeglarskiej 8. Jedna 
osoba może nabyć maksymalnie 2 bilety. Bilety nie podlegają wcześniejszej rezerwacji. 
Miejsce: CKK Jordanki

Marek Dyjak – Pierwszy śnieg 18.05. (czwartek), godz. 19.00 
Marek Dyjak tym razem zaprezentuje utwory z albumu „Pierwszy śnieg”, który miał swoją premierę 
20.01. Artysta powraca do korzeni: pięknej poezji, ważnych tekstów i muzyki w molowej tonacji. 
Teksty autorstwa Roberta Kasprzyckiego, Mirosława Czyżykiewicza, Jana Kondraka i Jacka Musia-
towicza, mogą znaleźć bezpośrednie odniesienie do ostatnich wydarzeń z życia Dyjaka. Miejsce: 
CKK Jordanki. Bilety: 60/50 zł

Piosenki lwowskie 26.05. (piątek), godz. 19.00
Koncert poświęcony Władzie Majewskiej, gwieździe legendarnej Wesołej Lwowskiej Fali, którą 
wspomina Zbigniew Rymarz - pianista i kompozytor. Jego wspomnienia, pełne osobistych refleksji 
przypomną koleje życia artystki: popularność lwowskiej audycji, wędrówkę wojenną, emigrację, 
wieloletnią współpracę i przyjaźń z Marianem Hemarem, pracę w Radiu Wolna Europa. Piosenki 
z repertuaru Włady zaśpiewa Ewa Makomaska - aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. 
Bilety: 25 zł 

Rosnę 28.05. (niedziela), godz. 12.00
Bilety: dziecko 14 zł, opiekun 20 zł, kolejny bilet dla opiekuna 15 zł. Opiekunowie grup zorgani-
zowanych wchodzą za darmo

Siostry Parry 28.05. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

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

Sztuka Narodowa - premiera
14.05. (niedziela), godz. 17.00
Czy to stuka panie w sufit Goździkowa?
Czy to raczej sztuka będzie narodowa?
Tego nie wiem, ale wiedzą ci z urzędu.
Z ministerstwa Dyrektory. Ci bez błędu
wam powiedzą co jest co, a co tym nie jest.
Nadto, włożą to w ustawę, stworzą rejestr.
I tą sztuką, narodowo aż moralną,
detonację wywołają kulturalną.
Scenariusz, piosenki i reżyseria: Anna Katarzyna Chudek - aktorka związana etatowo z Teatrem Baj 
Pomorski, pedagog teatru i logopeda, animatorka kultury, konferansjer, wokalistka, tworzy sceno-
grafię, dekoracje, lalki i kostiumy. Muzyka: Krzysztof Zaremba. Obsada: Anna Katarzyna Chudek, 
Grażyna Rutkowska-Kusa, Mariusz Wójtowicz, Krzysztof Zaremba
Miejsce: Hotel Bulwar
Bilety: indywidualny 28 zł, grupowy (od 9 osób) 18 zł. Rezerwacja: 513-020-033, 733-333-440, 
biuro@teatrafisz.pl, sprzedaż: interticket.pl, kasa przed spektaklem



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

Gramy w bilard indyjski, 15, 22, 29.05. (poniedziałki), godz. 17.00-19.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry w... kapsle. Carrom uczy kon-
centracji, precyzji i taktycznego myślenia. W Carrom można grać jeden na jeden lub w parach (debel).  
We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom. Początkujący mile widziani.

Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę Marco Polo, 27.05. (sobota), godz. 
11.00-14.00 Zaawansowana Gra Roku 2016. Ten tytuł przyznali jej polscy miłośnicy planszówek. 
Marco Polo nie należy do najłatwiejszych, ale kiedy już opanuje się zasady, udział w grze daje wiele 
satysfakcji. W Marco Polo mogą zagrać 2, 3 lub 4 osoby. Jedna partia składa się z 5 rund i może trwać 
nawet 100 minut. Wiek: od 12 lat. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl. Początkujących zapraszamy 
na naukę gry w Marco Polo: 25.05. o godz. 17.00

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Magia czółenka, 5-30.05.
Na ekspozycję trafiły prace członków toruńskiego Klubu „Supełek”: serwety, bieżniki, obrusy, kołnierzy-
ki oraz biżuteria z koronki czółenkowej. Obejrzymy również prace z koronki szydełkowej, hafty ludowe, 
decoupage, a także ozdoby wykonane w technice pergamano. 15 maja w godz. 14.00-17.00 członkowie 
Supełka pokażą, jak wykonuje się frywolitki (koronkę czółenkową).

Marzena Filipczak: spotkanie autorskie, 16.05. (wtorek), godz. 18.00
Specjalistka od kobiecych podróży w pojedynkę. Samotnie zjeździła większą część Azji południowej 
(Indie, Malezję z Borneo, Tajlandię, Wietnam i Kambodżę). Odwiedziła również Armenię, Gruzję, Osetię 
Północną, Kałmucję, Uzbekistan i Kirgistan. Jest autorką trzech książek: „Jadę sobie. Azja. Przewodnik 
dla podróżujących kobiet”, „Między światami” i „Lecę dalej. Tanie podniebne podróże”. W tej ostatniej 
opisuje 12 wycieczek, na które wybrała się dzięki promocjom oferowanym przez linie lotnicze - najtańszy 
bilet kosztował ją... 4 grosze!

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47
Bądź eko z biblioteką każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 16.30
Zajęcia w ramach projektu Ekołatka. Pokażemy, jak twórczo wykorzystać surowce wtórne i jak segre-
gować odpady. Tytuł kwietniowego spotkania: Kaczka-sprzątaczka – wiosenne porządki ze szmacianą 
maskotką. Zapraszamy dzieci w wieku 4-10 lat.

Cichy urok przedmiotu, do 31.05.
Ekspozycja prac ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Na wystawę trafiły wybra-
ne prace, które wpłynęły na konkurs „Cichy urok przedmiotu”. Ich autorami są młodzi artyści z Francji, 
Ukrainy, Słowacji, Polski, Macedonii i Rosji, którzy zmagali się z martwą naturą. 

Filia nr 4, ul. Poznańska 52
Katarzyna Kluczwajd: Czy na lewobrzeżu są zabytki?
8.05. (poniedziałek), godz. 16.30
Spotkania popularyzują wiedzę o Podgórzu, obecnie dzielnicy Torunia - do 1938 r. samodzielnego mia-
sta. Zachęcamy do dzielenia się informacjami o Podgórza. Majowa prezentacja poświęcona jest zabyt-
kom Podgórza i Stawek, tym istniejącym i niezachowanym, a nawet realizacjom tylko zaplanowanym. 
Opowieść dotyczy zarówno zabytkowych budynków, jak i ważnych niegdyś miejsc oraz osób.

Wymieniamy się książkami 25.05. (czwartek), godz. 15.00-18.00
Jeśli masz książki, do których już nie wracasz albo takie, które zajmują Ci miejsce na półce - przynieś je 
do biblioteki na Podgórzu. Na pewno znajdzie się ktoś, kto chętnie się z Tobą zamieni. Również biblio-
teka przygotowała bogaty zestaw książek do wymiany. Bibliotekarze z Podgórza oddadzą je w zamian 
za inne tytuły.

Filia nr 5, ul. Lubicka 45c
Warsztaty pielęgnacji storczyków, 10.05. (środa), godz. 15.00
Udział w zajęciach bezpłatny. Przedmiotem naszych zabiegów będzie falenopsis - storczyk, który najczę-
ściej występuje w polskich domach.

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
Klub Miłośników Gier Planszowych każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 17.00
Jeśli lubisz spędzać popołudnia nad planszą i kochasz rywalizację, zapraszamy. U nas nie ma ograniczeń 
wiekowych. Gramy godzinę. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

B

BIBLIOTEKI Filia nr 12, ul. Fałata 35
KsiążkoCZYTAjnia wtorki co dwa tygodnie, godz. 16.30 
Głośno czytamy, razem słuchamy. Cykl spotkań dla najmłodszych czytelników (nawet jeśli 
nie potrafią czytać). Dzieci zapraszamy wraz z opiekunami. Czytamy książki autorów zna-
nych i tych mniej popularnych (ale ciekawych). Udział jest bezpłatny. Zapisy: 56 652-09-80.

Turniej w grę Multiuniversum 13.05. (sobota), godz. 10.45-15.00
Jesteś naukowcem. Uczestniczysz w najbardziej tajnym projekcie w dziejach ludzkości. Dzisiaj 
twoje nazwisko przejdzie do historii. Dzisiaj uruchomisz pierwszy wehikuł czasu. Multiuni-
versum to popularna gra karciana. Jeśli chcesz zwyciężyć (i przeżyć) musisz zamknąć portale 
prowadzące do alternatywnych rzeczywistości. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Twórcze spotkania z „Katarzynkami” 4, 18.05. (czwartek), godz. 16.30
Klub Kreatywnych „Katarzynki” zaprasza dzieci i dorosłych na kolejne spotkanie z rękodzie-
łem. W tym miesiącu dwie propozycje dla mam: 4.05. koszyczki z papierowej wikliny (po-
trzebne materiały zapewnią „Katarzynki”); 18.05. kwiaty z krepy do koszyczka (potrzebne 
materiały: krepa w różnych kolorach, drucik florystyczny lub patyczki szaszłykowe, nitka, 
klej, nożyczki). Udział w spotkaniach bezpłatny.

Kiermasz taniej książki 8-12.05.
Ok. 3 tys. tytułów. Wśród nich będą m.in.: albumy, encyklopedie, poradniki (również kuli-
narne) oraz wielotomowy wybór pism Boya-Żeleńskiego. Nie zabraknie literatury pięknej. 
Spory wybór książek podróżniczych. Kiermasz czynny w godzinach otwarcia biblioteki.

Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna,
pl. ks. Frelichowskiego 1

Konferencja „Plastyka toruńska 1793-1920. Zapomniane oblicze 
wielokulturowego miasta” 13.05. (sobota), godz. 10.00-15.30
Z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”. Po raz kolejny odkrywamy karty z mało 
znanego okresu historii sztuki Torunia, podejmujemy próbę oswajania i przybliżania pamię-
ci dzieł sztuki czasów pruskich (1793-1920), które w ciągu dwóch stuleci były postrzegane 
w kontrze: niemieckie - polskie.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Bydgoskie Przedmieście sprzed lat - spacerkiem przez historię
8.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Spotkanie dla zainteresowanych dziejami miasta, kulturą i życiem codziennym torunian. 
Przedstawimy przedmiejsko-bydgoskie historie ilustrowane archiwalnymi zdjęciami i pocz-
tówkami. Prelekcja Katarzyny Kluczwajd.

Z Beskidu Wysokiego do Wadowic i Żywca 
22.05. (poniedziałek), godz. 10.00  Prelekcja - dr Edward Świtalski

Arkadia naturalnie 24.05. (środa), godz. 10.00, do 7.07.
Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arkadia”. Autorami są dorosłe 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prace powstały podczas terapii, której celem 
jest osiągnięcie samodzielności i niezależności życiowej oraz rozwijanie wrażliwości na 
sztukę i piękno otaczającej przyrody. Dlatego też motywem przewodnim wystawy jest nie-
zmiennie inspirująca nas natura.

Dyskusyjny Klub Książki 29.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką „Sońka” Ignacego Karpowicza Spotkanie poprowadzi Magdalena 
Gogulska-Dębska.

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

Architektura ceglana na pobrzeżu Bałtyku, do 15.05.
Piękno architektury ceglanej, licznie reprezentowanej na terenie pobrzeża Morza Bałtyckie-
go, niejednokrotnie jeszcze średniowiecznej, zachwyca po dzień dzisiejszy. Ten budulec, 
pierwotnie kojarzony z reprezentacyjnością wyższych sfer, m.in. z uwagi na kolor czerwony, 
uznany został za materiał ekskluzywny o szczególnym znaczeniu dla władców. Ekspozycja 
prezentuje wyniki badań naukowych nad znaczeniem kolorytu cegły oraz jej użycia. Ekspo-
zycja przygotowana przez Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen z Bonn. 

XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - Biblioteka. Oczywiście!
8.05. (poniedziałek)
•  godz. 9.00-11.00 Warsztaty: Tworzenie dostępnych bibliotecznych serwisów www 
dr Dominik Piotrowski. Zapisy: dpi@umk.pl 
•  godz. 12.00 Pół wieku na UMK. 
Z prof. Janem Głuchowskim, autorem książki „Moja Alma Mater. UMK 1962-2012” rozma-
wiają prof. Krzysztof Mikulski i dr Krzysztof Nierzwicki. Jan Głuchowski - profesor prawa 

KINA
UMK, autor ponad 300 publikacji, wykładowca wielu uczelni zagranicznych,  
wychowawca pokoleń studentów. Pełnił najwyższe akademickie funkcje.
9.05. (wtorek)
•  godz. 9.00 - 12.00: Warsztaty Crowdsourcing i crowdfunding 
dr hab Małgorzata Kowalska. Zapisy: kn@umk.pl
•  godz. 18.00 Koncert: zespół Niedźwiedź 
Toruńska formacja rock’n’rollowa powstała w 2016 roku. Główne inspiracje to 
Black Sabbath, Led Zeppelin, Elvis Presley oraz Muddy Waters. 
10.05. (środa)
•  godz. 9.00-16.00 Majowy Kiermasz Książek 
•  godz. 11.00 Promocja książki dra Andrzeja Nieuważnego „Kampania 1813 roku 

na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego”
Spotkanie poprowadzi Jarosław Pawlikowski. Książka jest pracą doktorską dra 
Nieuważnego. Publikacja jest jedyną pozycją na rynku o tej problematyce.
•  godz. 13.00 Finisaż wystawy wystawy planszowej „Architektura ceglana na po-

brzeżu Bałtyku – nowe perspektywy badań” 
Wykład dra Kazimierza Pospiesznego z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badaw-
czego w Collegium Civitas w Słubicach „Architektura „klasyczna” zamków krzy-
żackich w Prusach i jej wymiar spirytualny”. Ekspozycja prezentowana do 14.05. 
Wystawa daje wgląd w aktualne międzynarodowe badania naukowe, pokazuje 
aspekty współczesnego traktowania cennych historycznie i estetycznie budowli 
ceglanych na pobrzeżu Bałtyku. 
11.05. (czwartek)
•  godz. 13.00 Sztyletnik Kleander. Scenariusz na nową superprodukcję hollywo-

odzką Ridleya Scotta? 
Wykład dra Karola Kłodzińskiego. Obraz panowania cesarza Kommodusa (180-
192 n.e.) jest niejednoznaczny. Historycy antyczni często opisywali ekscesy tego 
władcy. Inna ocena wyłania się ze źródeł epigraficznych, które prezentują Kom-
modusa jako dobrego administratora. Prezentacja barwnej i niezwykle interesują-
cej biografii Kleandra, wyzwoleńca i doradcy cesarskiego, który zdobył ogromną 
władzę w Imperium Romanum pod koniec rządów Kommodusa.
•  godz. 18.00 Grupa Improwizacji Teraz „Teraz - dzieła wybrane” 
Teatr wejdzie w świat książek. Przynieście ulubione pozycje, albo takie, które 
macie pod ręką. Spośród przyniesionych książek wybierze z nich kilka... stron, 
na podstawie których zbuduje zupełnie nowe historie waszych ulubionych bo-
haterów.
12.05. (piątek)
•  godz. 8.00-16.00 Dzień gier planszowych 
13.05. (sobota)
•  godz. 12.00-14.00 Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz
Start: Collegium Maximum, pl. Rapackiego 1, meta: Biblioteka Uniwersytecka
14.05. (niedziela)
•  godz. 9.00-13.00 Bieg z książką
Impreza współorganizowana z Biurem Programu Absolwent. Bieg z książką o ma-
sie 300-1000 gram na dystansie 5,6 km przez kampus i lasek uniwersytecki. Zapi-
sy do 10.05., szczegóły: www.absolwent.umk.pl/bieg-z-ksiazka-2017 
15.05. (poniedziałek)
•  godz. 11.00-17.00 V Toruński Kiermasz Książki Regionalnej
Organizator Główny: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział w Toruniu. 
Książki, periodyki, e-booki i audiobooki o szeroko rozumianej tematyce regio-
nalnej, ograniczonej do obszaru Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Powiśla, 
Warmii, Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego
Imprezy towarzyszące:
•  godz. 11.30 Spotkanie z dr Sylwią Grochowiną (UMK), autorką książki „Toruń-

ski Holokaust. Losy żydówek z podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando 
Weichsel (ot Thorn) w świetle relacji i wspomnień ocalałych ofiar i świadków”

•  godz. 13.15 Spotkanie z prof. Andrzejem Saksonem (UAM i Instytut Zachodni 
Poznań) połączone z promocją książki „Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjo-
logiczne i historyczne studia o regionie”. Spotkanie poprowadzi red. Waldemar 
Mierzwa.

•  godz. 15.00 W stronę terp, kanałów i grobli. Menonici i olędrzy w Dolinie Dolnej 
Wisły. 

Dyskusja z udziałem dr Michała Targowskiego i mgr Anny Maślak z Muzeum 
Etnograficznego. Spotkanie będzie okazją do promocji polskiej edycji monogra-
fii amerykańskiego historyka, Petera J. Klassena „Menonici w Polsce i Prusach 
w XVI-XIX w.” oraz pracy zbiorowej „Olędrzy - osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy 
i obcy”. Spotkanie poprowadzi dr Rafał Kleśta-Nawrocki z Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego.
•  8-31.05. Wystawa Pomorze Nadwiślańskie. Regionalizmy znad Dolnej Wisły 
Przygotowana przy współpracy oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
usytuowanych w dolinie Wisły. 
Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu i Koło Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich przy BU

TOS

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

Strażnicy Galaktyki vol. 2 premiera: 5.05. 
akcja, sci-fi, USA 2017

Przyrzeczenie premiera: 5.05. akcja, 
Hiszpania USA 2017, reżyseria: Terry George

Szatan kazał tańczyć premiera: 5.05. 
dramat, Holandia, Polska 2016, reż: K. Rosłaniec

Numer 7 premiera: 5.05. thriller, sci-fi, Niemcy 
2015, reżyseria: Özgür Yildirim

Mali Mężczyźni premiera: 5.05. dramat, 
Grecja, USA 2016, reżyseria: Ira Sachs 

Riko prawie bocian premiera: 5.05. anim.

Pożegnanie z Europą premiera: 5.05. 
biograficzny, Francja, Austria, Niemcy 2016

Obcy: Przymierze premiera: 5.05. horror, 
sci-fi, reż. Ridley Scott

Martwe wody premiera: 12.05. komedia, 
Francja, Niemcy 2016, reżyseria: Bruno Dumont

Gwiazdy premiera: 12.05. Polska 2017, 
reżyseria: Jan Kidawa-Błoński

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

Nadbałtyckie pejzaże, 12.05. (piątek), 
godz. 19.00
Monika Orłowska-Skruszewicz (skrzypce), Juozas 
Domarkas (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna. W programie: V. Montvila - Poemat Gotycki, 
S. Prokofiev - II Koncert skrzypcowy g-moll op.63,  
J. Sibelius - V Symfonia Es-dur op. 82. Bilety: 40 zł, 
30 zł ulgowy   

Inauguracja 25. Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina dla Dzieci 
i Młodzieży, 17.05. (śr.), godz. 18.00
(opis w dziale Centra Kultury – CKK Jordanki)

Wieczór Młodych Artystów, 19.05. 
(piątek), godz. 19.00

Butterfly Kisses premiera: 12.05. dramat, 
Wielka Brytania 2017, reżyseria: Rafał Kapeliński 

Piękny drań premiera: 12.05. dramat, Irlandia 
2016

Dudi: cała naprzód premiera: 12.05. 
animacja, Hiszpania 2016

Song to song premiera: 19.05. dramat, 
muzyczny USA 2017, reżyseria: Terrence Malick

The Circle: Krag premiera: 19.05. thriller, 
sci-fi USA, Zjedn. Emiraty Arabskie 2017

Jutro będziemy szczęśliwi premiera: 19.05. 
dramat, komedia, Francja, Wlk Brytania 2017

24 Tygodnie premiera: 19.05. dramat, Niemcy 
2016, reżyseria: Anne Zora Berrached 

Teraz i w godzinę śmierci premiera: 19.05. 
dok., religijny Polska 2017, reż.: Mariusz Pilis

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 
premiera: 26.05. fantasty, przygodowy Australia, 
USA 2017

Zwyczajna Dziewczyna premiera: 26.05. 
komedia, Wielka Brytania 2016 

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej 
wioski premiera: 26.05. animacja, USA 2017

Dzika premiera: 26.05. dramat, Niemcy 2016, 
reżyseria: Nicolette Krebitz

Mój Anioł premiera: 26.05. dramat, Belgia 
2016, reżyseria: Harry Cleven

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

Dominik Gawarkiewicz (wiolonczela), Milena Gó-
rzewska (saksofon), Agnieszka Kruszyna (śpiew), 
Zuzanna Lasek (klarnet), Weronika Pacholska 
(śpiew), Jagoda Przybylska (wiolonczela), Miłosz 
Rządkiewicz (fortepian), Zuzanna Wiśniewska  
(altówka), Marek Wroniszewski (dyrygent), Toruń-
ska Orkiestra Symfoniczna. W programie: D. Pop-
per, C. Debussy, W.A. Mozart, C.W. Gluck, J. Haydn,  
B. Dwarionas. Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Czas dla Nas: Cykl koncertów dla 
dzieci z opiekunami
20.05. (sob.), godz. 16.00, 17.15 Kto Ty 
jesteś? - spotkanie z muzyką polską
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł 
dziecko 

Muzyczne opowieści dla mam - 
koncert na Dzień Matki 
28.05. (niedziela), godz. 19.00
Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
(przygotowanie  A. Kaczyński), Mariusz Smolij (dy-
rygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: B. Smetana - Trzy Tańce z opery 
„Sprzedana Narzeczona”, R. Strauss – Poemat 
symfoniczny „Przygody Dyla Sowizdrzała”, L. Bern-
stein - Chichester Psalms , A. Borodin - Tańce Po-
łowieckie z opery „Kniaź Igor”. Bilety: 40 zł, 30 zł 
ulgowy   

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



ASOCJACJA KOMIKSU, CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA 
FUNDACJA KRESKA IM. JANUSZA CHRISTY
www.facebook.com/dwutakt
www.komiksisatyra.pl/muzeum/dwutakt

4. Ogólnopolski Festiwal Kultury Popularnej „DwuTakt”: 
Kobiety w popkulturze - bohaterki i twórczynie
27.05. (sobota), godz. 12.00-20.00
Gośćmi będą między innymi: Maria Peszek (wokalistka), Ola Kasprzyk (alternatywna modelka 
i aktorka), Ilona Łepkowska (królowa polskich telenowel), Kasia Moś (nasze tegoroczna reprezen-
tantka na Eurowizję), Kasia Babis „Kiciputek” (rysowniczka), a na specjalne życzenie publiczności 
przyjedzie do nas mega-popularny youtuber Maciek Dąbrowski („Człowiek Warga”). Poza spotka-
niami z gwiazdami mnóstwo innych atrakcji: całodzienny cykl prelekcji o superbohaterach (w tym 
po raz pierwszy w historii transmisja na żywo dla Comics Weekly), strefa Gwiezdnych Wojen, strefa 
gier konsolowych (dostępne będą PS4, PS3, Xbox 360 i Xbox ONE, a przekrój gier od pozycji dla 
dzieci, jak LittleBigPlanet i Rayman, przez gry sportowe, z Fifą 17 i PES 17 włącznie, nie zabraknie 
też tegorocznych premier - Ghost Recon: Widelands i Syberia 3), warsztaty i konkursy, pokazy 
najnowszych przebojów filmowych, widowiskowa Bitwa Rysunkowa, tajemnicza strefa krymina-
łów, czytelnia komiksów wraz z wystawą wyjątkowych dzieł tego gatunku, giełda różności, pokaz 
wirtualnej rzeczywistości (VR), escape room oraz specjalna strefa zabaw, w której będzie można 
zostawić dziecko pod opieką profesjonalnych opiekunek. Uczestników zaprosimy też do kawia-
renki oraz na loterię fantową. DwuTakt promuje nie tylko kulturę popularną, ale i wspiera naukę. 
Jesteśmy promotorem pierwszej w Polsce nagrody naukowej w dziedzinie kultury popularnej – 
Nagrody im. dra Tomasza Marciniaka.
Bilety: ulgowy (dzieci powyżej 10 lat, młodzież ucząca się, emeryci, renciści) 10 zł (przedsprzedaż 
7 zł); normalny – 15 zł (przedsprzedaż 10 zł); rodzinny (maksymalnie 2 dorosłych i 3 dzieci) –  
25 zł; dzieci do lat 10 – wstęp wolny. Miejsce: Dwór Artusa

FUNDACJA PROBALTICA, www.probaltica.art.pl

24. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica”
1.05. (poniedziałek), godz. 18.00 CKK Jordanki: Koncert Prezydencki 

INNI ORGANIZATORZY

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

Closterkeller 7.05. (niedziela), godz. 19.00 Bilety: 30 zł, w dniu koncertu 40 zł

BeMy 11.05. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 25 zł, w dniu koncertu 35 zł

Dr Misio 18.05. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 30 zł, w dniu koncertu 40 zł

Mr Pollack 25.05. (czwartek), godz. 19.00 Bilety: 20 zł

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

Lana Wóda vol.10, 1.05. (poniedziałek)
Palmiarnia + Jesień, 3.05. (środa)
Post Mortem V, 5.05. (piątek)
Gorączka sobotniej nocy vol.2!, 6.05. (sobota)
Bałkańska potupajka!, 11.05. (czwartek)
Lazywear freestyle Battle, 12.05. (piątek)
Charytatywny Walk in Day Till Death Tattoo vol.3 + Afterparty, 13.05. (sobota)
Nada #4 Kobiety z Wydm + Afterparty, 19.05. (piątek)
Kwadratura w. Błażej Malinowski, 27.05. (sobota)

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

Dzień Gitary, 15.05. (poniedziałek)
godz. 17.00 warsztaty gitarowe (Campus HRP Pamela)
godz. 19.00 wernisaż wystawy fotografii koncertowej Mariusza Skiby 
godz. 19.30 koncert: pARTyzant w dwóch odsłonach

9. Urodziny HRPP Records, 22.05. (poniedziałek)
godz. 19.00 premiera płyty „HRPP Live Session 30.05.2016” zespołu Czarny Pies (HRPP042)
godz. 19.00 koncert: Bernard Maseli MaBaSo Trio oraz Czarny Pies
Fragmenty koncertu będą transmitowane przez Radio PiK

Zakończenie cyklu Bluesowa Wiosna: Steepwater Band (USA)
29.05. (poniedziałek)

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

Raptopoezja, 11.05. (czwartek)
Techno impreza, 13.05. (sobota) 
Elektro deep ambulatorium – impreza, 19.05. (piątek)
Impreza taneczna z muzyką Depeche Mode, 20.05. (sobota), godz. 20.00
Tym razem będziemy bawić się przy dźwiękach nowego albumu Spirit oraz największych przebo-
jach zespołu. Do tego projekcje wideo koncertów, Pimpf o północy oraz konkursy z nagrodami. 
O zabawę zadbają: Bendzi (Bydgoszcz), Kozio (Sierpc/Wrocław), RDTT (Toruń). Wstęp: 10 zł

Zespół Łydka Grubasa, 26.05. (piątek)
Zespół wykluł się w 2002 roku z metalowej skorupki po innych składach. Wyewoluował w kapelę, 
która na bazie rocka i metalu miesza wszelakie style muzyczne, okraszając je żartobliwymi, ale 
dosadnymi tekstami. Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Bacos Punk, 28.05. (niedziela), godz. 20.00
Zespół z Argentyny grający hardcore punk. Ich muzyka to wypadkowa różnych wpływów muzycz-
nych jak np. NOFX, Ramones, Bad Religion, The Clash, Kortatu. Biletowana

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

Grupa n obrotów - wspólne tradycyjne muzykowanie 
8,15, 29.05. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00. Wstęp wolny

U

KLUBY

Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Historia w 5 zdjęciach, ,4.05. (czw.), godz. 18.00 Wstęp wolny
Milonga czyli wieczór z tangiem 6, 27.05. (sobota), godz. 20.30-24.00 Wstęp: 10 zł
Wędrujący krąg – spotkanie w ramach kampanii „Odwaga jest zaraźliwa” 9.05. (wtorek), godz. 
17.30 Wstęp wolny
Klub Zasadniczo Dyskusyjny. Twoje zdanie się liczy, 11.05. (czwartek), godz. 19.00 Wstęp wolny
Potańcówka, 20.05. (sobota), godz. 22.30 Organizator – grupa n obrotów, wstęp wolny

TUTU JAZZ& WHISKY CLUB
ul. Rabiańska 17, www.tutujazzclub.pl

Mike Parker’s Trio Theory, 16.05. (wtorek), godz. 20.00
Mike Parker ze swoim amerykańsko-polskim triem. Nowojorski basista i kompozytor Mike Parker 
dołączył do dwukrotnego laureata Grammy Franka Parkera (Kurt Elling Quartet) na perkusji i kra-
kowskiego saksofonisty tenorowego Sławka Pezdy. Razem jako trio jazzowe łączą w swojej muzyce 
surową energię rocka, dynamiczną wrażliwość classical, palety teksturalne avant-garde oraz ryt-
miczną i harmoniczną różnorodność modern jazzu. Trio powstało w listopadzie 2014 roku grając 
maraton 27 koncertów w 27 nocy. Od tego czasu zagrali razem ponad 150 koncertów w 9 krajach.

Follow Dices, 18.05. (czwartek), godz. 20.00
Rozbudowana formacja istniejąca na poznańskiej scenie jako Gottfried & Kołacki Projekt, jednak 
poszerzona o ciepłe, pełne barw brzmienie skrzypiec Mikołaja Kostki. Artyści idąc w stronę nowych 
rozwiązań muzycznych zahaczają o inspirujące ich maniery muzyki skandynawskiej, folkloru pol-
skiego, nie zapominając o muzyce filmowej.
Na koncerty wstęp wolny

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Fryzura za uśmiech -  Irena Kubara-Kootstra
25.05. (czwartek), godz. 19.00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina pod dyrekcją Mariusza Smolija, 
solista Albrecht Menzel – skrzypce, Niemcy. W programie: Feliks Nowowiejski - Uwertura do Opery  
„Legenda Bałtyku”, Aram Chaczaturian - Koncert na skrzypce i orkiestrę symfoniczną, Roman  
Maciejewski - Suita orkiestrowa „Widoki znad morza”, Claude Debussy - „Morze”
2.05. (wtorek), godz. 18.00 scena plenerowa na Wiśle, Bulwar Filadelfijski, okolice tarasu widoko-
wego przy Bramie Mostowej: Oleksandr Bozhyk (skrzypce) i jego Big Band, Lwów Ukraina
W programie: A. Vivaldi, J. Brahms, K. Gardell, M. Skoryk, R. Lovland, V. Monti, H. Zimmer, O.Bozhyk 
3.05. (środa), godz. 18.00 scena plenerowa na Wiśle: Koncert Marszałkowski - Opera Flis Stanisła-
wa Moniuszki w wykonaniu Orkiestry Festiwalowej, Chóru i solistów pod dyrekcją Piotra Wajraka 
5.05. (piątek), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: Aleksandra Poelyew, Anna Kryshtalyova, duet 
akordeonowy z Rostova nad Donem, Rosja
W programie: D. Scarlatti, F. Couperin, J.F. Ramo, N. Paganini, P. Czajkowski, A. Archipovsky,  
R. Galliano, V. Semionov, R. Vurtner, V. Vlasov, V. Novikov, AL. Bano
6.05. (sobota), godz. 17.00 Scena na Wiśle: Dagamba, koncert CrossOver, Łotwa 
Camille Saint-Saens, Valters Pūce, J.S. Bach, G.F. Handel, Dainis Tenis, W.A. Mozart, Radiohead, 
E.Greig, John Williams, Led Zeppelin, B. Smetana, S. Prokofiev, L.V. Beethoven
7.05. (niedziela), godz. 18.00 Ratusz Staromiejski, Chór i Orkiestra Cappella Gedansensis
23. Koncert Towarzyski: Muzyka Kompozytorów Toruńskich. Zabrzmi muzyka lżejsza do tekstów 
o tematyce dziecięcej oraz utwory inspirowane folklorem. Przypomniane będą nazwiska kompozy-
torów już nieżyjących: Piotra Perkowskiego oraz Jana Michała Wieczorka, a także współczesnych 
twórców, którzy specjalnie na ten koncert napisali nowe dzieła: Rafała Kłoczko, Mateusza Ryczka, 
Tomasza Cywińskiego i Magdaleny Cynk. Wykonawcy: Chór i Orkiestra Cappella Gedanensis, dyry-
gent RafaKłoczko. Prowadzenie: Magdalena Cynk
9.05. (wtorek), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: Zespół Muzyki Dawnej Rondellus (Estonia) 
W programie: Pieśni miłosne, muzyka ze sztuk Szekspira z okresu XIII-XVI wieku, Cantigas de Santa 
Maria Pieśni dla Świętej Marii, Anonymous (XVI w., Hiszpania,  Włochy, Francja)
10.05. (środa), godz. 19.00 Ratusz Staromiejski: Koncert z okazji 100. rocznicy proklamowania 
niepodległości Finlandii
Ida Elina – kantele, Finlandia, pierwsza artystka na świecie grająca na kantele muzykę pop, wysta-
wa prac artystów fińskich 
13.05. (sobota), godz. 19.00 Kościół Wniebowzięcia NMP: Kowieński Chór Państwowy pod dyrek-
cją Petrasa Bingelisa
W programie: R. Twardowski, M. Konstantinas, R. Thompson, V. Barkauskas, M. Durufle, K. Matsu-
shita, C. Debussy, A. Bražinskas, V. Augustinas, T. Klonowski, J. Naujalis

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VII Festiwal Cichej Muzyki: Jan Sebastian Bach. Suity wiolonczelowe
14.05. (niedziela), godz. 17.00
6 Suit (BWV 1007–1012) lipskiego kapelmistrza to kanon tego gatunku, jego crème de la crème. 
Komponowane w latach 1717–1723 suity popadły w zapomnienie. Na początku XX wieku przypad-
kiem odkrył je młody Pablo Casals w... Barcelonie. To on jako pierwszy współcześnie je wykonał. 
Zagra je Agnieszka Oszańca, jedna z czołowych wiolonczelistek barokowych młodego pokolenia. 
Artystka studiowała muzykę dawną w Holandii, gdzie pod kierunkiem Violi de Hoog specjalizowała 
się w wiolonczelowym repertuarze osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Słowo: Jakub Burzyński. 
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TORUNIU

24. Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura, 5.05. (piątek)
Koncert z udziałem uczniów, absolwentów i pedagogów szkoły. Zabrzmią utwory o charakterze 
tanecznym, zarówno kompozycje solowe, kameralne oraz wokalno-instrumentalne inspirowane 
tańcami z różnych stron świata. Wszystkie utwory będą miały swoje prawykonania. Koncert będzie 
miał charakter familijny. Szkolna Partytura to już w toruńskiej szkole tradycja. Cały czas przybywa 
młodych kompozytorów, a starsi, już absolwenci, zawsze chcą przyjeżdżać z nowymi utworami do 
Torunia. Opieka artystyczna: Magdalena Cynk. Miejsce: Sala Koncertowa ZSM

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek Literatura, 24.05. (środa), godz. 17.00 
Wykłady: Magdalena Kubarek: Literatury znane i nieznane – współczesna proza arabska; Musa 
Czachorowski: Między stepem a wierszem. Wieczór autorski
Spotkania rozłożone na cały rok, poświęcone kulturze muzułmańskiej. Podstawowym celem jest 
działanie na rzecz poznania i lepszego zrozumienia kultury arabsko-muzułmańskiej przez Pola-
ków. Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej – Czytelnia. Wstęp wolny

FUNDACJA ZAMEK DYBÓW I GRÓD NIESZAWA

Majówka z historią na Zamku Dybów
29-30.04. (poniedziałekwtorek), godz. 11.00-19.00
Tym razem uroczystość „Królowa nie tylko polskich rzek”. W programie znajdują się również: poka-
zy grup rekonstrukcji historycznej z różnych epok historycznych, bitewne inscenizacje historyczne 

z różnych epok, pokazy uzbrojenia rycerzy i żołnierzy z różnych epok, pokazy artyleryjskie, gry 
i zabawy historyczne z nagrodami, rejsy łodzią flisaczą z Bulwaru Filadelfijskiego na lewy brzeg 
Wisły i z powrotem, inscenizacja obozu flisaczego. Dajemy możliwość przymierzenia strojów histo-
rycznych, zrobienia pamiątkowej fotografii, obejrzenia wystawy poświęconej Szlakowi św. Jakuba 
i spróbowania sił na stanowisku łuczniczym. Regenerację sił zapewni stanowisko z tradycyjnym 
polskim jadłem. Wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK

2. Wykład im. Rajmunda Galona: Współczesna ewolucja lodowców 
Svalbardu i jej skutki geomorfologiczne, 31.05. (śr.), godz. 17.00-18.30
Wykład im. Rajmunda Galona – wybitnego geografa związanego z toruńskim i poznańskim ośrod-
kiem geograficznym, zaangażowanego działacza PTG. Tegoroczny wykład upamiętni 34. rocznicę 
otrzymania przez profesora =Galona tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu. Celem ustano-
wienia wykładu jest promocja nauk geograficznych oraz jednoczenie środowiska polskich geogra-
fów poprzez coroczne przekrojowe wykłady największych autorytetów w tej dyscyplinie.
Wykład poświęcony współczesnej ewolucji lodowców Svalbardu i jej skutkom geomorfologicznym 
wygłosi Jacek Jania – profesor Wydziału Nauk o Ziemi oraz Centrum Studiów Polarnych KNOW Uni-
wersytetu Śląskiego. Miejsce: Budynek Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala 104 - Audyto-
rium im. R. Galona. Wstęp wolny

KULTURHAUZ, ul. Poniatowskiego 5/2, www.kulturhauz.com
Otwarte Wtorki w KHZ. Przyjdź, zapytaj, zaproponuj! 8, 16.05. (wtorki), godz. 12.00-17.00
Co słychać w prądzie? – warsztaty słuchania i tworzenia dźwięków
5.05. (piątek), godz. 15.00-17.00
Prowadzenie: Krzysztof Topolski. Dla dzieci w wieku 8-13 lat Wstęp nieodpłatny. 
Zapisy: kulturhauz@gmail.com
Koncert: Radar / Krzysztof Topolski, Robert Skrzyński, 5.05. (piątek), godz. 21.00 
Otwarte spotkanie sąsiedzkie, 8.04. (wtorek), godz. 18.00 
Koncert: Wojciech Jachna / Ksawery Wójciński, 12.05. (piątek), godz. 20.30 
Koncerty: Dane Joe / Neta Polturak / Evvolves (Izrael, Niemcy, PL), 13.05. (sobota), godz. 20.30
Wykład: Polskie wzornictwo po 1956 r. Spotkanie #6, 16.05. (wtorek), godz. 18.00 
Prowadzenie: Marta Kołacz
Koncert: Lounge Ryszards, 18.05. (czwartek), godz. 20.30
 Koncert: Lost Education/ Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki, Hania Piosik
19.05. (piątek), godz. 20.30 
Międzypokoleniowa potańcówka na Wilhelmstadt, 20.06. (sobota), godz. 18.00 
Osty, Astma, Foql, RNA2, Mutant Dance Party, 26.05. (piątek), godz. 20.30
Koncert: Piernikowski / 1988, 27.05. (piątek), godz. 20.30 

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Parkietowa (ob)Sesja 5/17, 20.05. (sobota)
• godz. 11.00 Warsztaty tradycyjnych tańców gaskońskich i bretońskich
Miejsce: Studio DFNS, Rynek Nowomiejski 27
•  godz. 18.00 Koncerty do tańca: Beat Bouet Trio i Dani Detammaecker, Od Nowa,  

bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu
• godz. 22.30 MAjKRO potańc, Wejściówka, Plac Teatralny 1
Parkietowa (ob)Sesja to cykl koncertów do tańca z towarzyszącymi im warsztatami, na repertuar 
których składają się sprawdzone na przestrzeni wieków składniki balu, łączące pokolenia, budują-
ce wspólnotę i zapewniające spotkanie ludzi i zabawę na wysokim poziomie.
Tematem przewodnim majowej edycji jest tradycyjna kultura taneczna Francji w nowoczesnym 
brzmieniu. Jest to składnik szerszego zjawiska o nazwie balfolk, czyli połączenia tradycyjnych kul-
tur muzyczno-tanecznych z różnych regionów.
Beat Bouet Trio to pochodzący z Francji zespół młodego pokolenia. Nowatorskie połączenie tra-
dycyjnych, bretońskich melodii do tańca z muzyką współczesną. W dniu koncertu członkowie 
zespołu poprowadzą warsztaty taneczne w studio tańca DFNS. Dani Detammaecker to francuski 
solista o polskich korzeniach oraz członek zespołów Clica Dròna, Nhac!, Tripoux i Total Ferüm. 
Multiinstrumentalista, z zamiłowaniem sięgający po instrumenty perkusyjne i wszelkiego rodzaju 
harmonijki. Dzięki niezwykle hipnotyzującym dźwiękom tradycyjnych melodii francuskich porywa 
do tańca tłumy na największych folkowych festiwalach w Europie. Krzewiciel tańców gaskońskich 
(rondeau, congo de captieux, branle d’Ossau. 

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 8, 15, 22 i 29.05. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1



FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184 

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, których tango 
zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spotkanie. 
Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Zapraszamy do współ-
pracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury. Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-
21.30. Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

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

Spotkanie biesiadne, 11.05. (czwartek), godz. 16.00
W programie dowcipy, piosenki biesiadne, tańce przy muzyce. Poczęstunek we własnym zakresie.

Królowej anielskiej śpiewajmy, 18.05. (czwartek), godz. 16.00
Wspólne śpiewanie pieśni maryjnych.

Wycieczka – zamek i arboretum w Kórniku, 30.05. (wtorek)
W programie zwiedzanie muzeum i biblioteki PAN mieszczących się w Pałacu Działyńskich, arboretum 
– Dni Kwitnących Różaneczników i azalii. Instytut Dendrologii PAN. Ilość 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 toruńskich pierni-
ków. Ale to nie wszystkie ciekawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruńskich to połączenie 
interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się w świat magicznych opowieści 
o mieście i jego historii. 

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

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

TORUŃSKA PIERNIKARNIA MISTRZA BOGUMIŁA
ul. Królowej Jadwigi 24
tel. 56 678-18-00, 725-011-050
www.piernikarniatorun.pl

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym barwnej historii 
pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzyka średniowiecza. W oryginal-
nych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące piernikami, a dla dorosłych piernikowe 
biesiady i spotkania integracyjne. 

PRZEWODNICKIE CENTRUM USŁUGOWE 
ul. Fosa Staromiejska 6
www.przewodnickiecentrum.torun.pl

Zwiedzanie Mokrego z przewodnikiem 
14.05. (niedziela), godz. 12.00
Miejsce spotkania: Młyny Rychtera-Młyny Toruńskie, ul. Kościuszki. Czas trwania: 120 minut. Koszt: 
7 zł

Zwiedzanie Śladami Znanych Kobiet z przewodnikiem
28.05. (niedziela), godz. 12.00
Miejsce spotkania: Pomnik gen. Elżbiety Zawackiej, ul. Podmurna. Czas trwania: 120 minut. Koszt: 7 zł

N-obrotowe zajęcia taneczne, 10, 17, 24 i 31.05. (środy), godz. 20.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane 
kilku tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandy-
nawii), mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone 
są w sposób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. Miejsce: Toruń, Studio 
DFNS, Rynek Nowomiejski 27

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

Majówka 2017
28.04. (piątek)
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni (6 zł dzieci,  

8 zł dorośli)
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8 zł dzieci, 10 zł dorośli)
29.04. (sobota)
•  godz. 12.00 zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem (2 godz., 10 zł dzieci, 12 zł dorośli) 

- zbiórka pod Pomnikiem Kopernika (hasło Fort IV)
•  godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone wspólnym ogni-

skiem z kiełbaskami i zabawami (cubb, bule, strzelanie z łuku), (12 zł dzieci, 16 zł dorośli)
•  godz. 18.00 warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni (8,5zł/dzieci, 10zł/dorośli)
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni (6zł/dzieci, 8zł/

dorośli)
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV (8zł/dzieci, 10zł/dorośli)
30.04. (niedziela)
•  godz. 10.00 pakiet gier i zabaw (bule, cubb, strzelanie z łuku, rzut podkową), (8,5zł/dzieci, 

10zł/dorośli)
•  godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone wspólnym
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV 
1.05. (poniedziałek)
•  godz. 12.00 zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem
•  godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone ogniskiem
•  godz. 18.00 warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni 
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV
2.05. (wtorek)
•  godz. 10.00 pakiet gier i zabaw (bule, cubb, strzelanie z łuku, rzut podkową), (8,5 zł dzieci, 

10 zł dorośli)
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV
3.05. (środa)
•  godz. 12.00 zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem
•  godz. 13.00 zwiedzanie Fortu IV dla dzieci w formie podchodów zakończone ogniskiem
•  godz. 18.00 warsztaty wypieku piernika w Fortecznej Piernikarni
•  godz. 21.00 nocne zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem w blasku pochodni
•  godz. 22.00 nocne podchody po Forcie IV
Zapisy przyjmowane do 1 godziny przed rozpoczęciem w Recepcji Fortu, tel. (56) 655-82-36 
e-mail: biuro@fort.torun.pl

Zwiedzanie Fortu IV: Dyżury przewodnickie: każdy piątek i sobota godz. 21.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV. Na miejscu 
można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).

Bilety wstępu do Fortu IV
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-16.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, 
emeryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób): ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za 
przewodnika, normalny 7 zł + opłata za przewodnika. Opiekunowie, piloci - bilety wstępu gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - bilety wstępu gratis

Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem: dla grupy do 10 osób - 35zł + koszt pochodni, dla grupy 
do 45 osób - 60 zł + koszt pochodni z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnie-
rza pruskiego dla grupy do 45 osób – 100 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) – 500 zł  
Zwiedzanie w języku obcym: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł, z przewod-
nikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu 
(dla grup, które nie nocują w Forcie IV)
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1.05. (poniedziałek)

  godz. 15.00  Majówka rycerska: Goci i Rzymianie z wizytą u komtura, do 3.05.,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 16.00  Orkiestra Wojskowa,  Scena na Wiśle
  godz. 18.00  24. Festiwal Probaltica, do 13.05.,  CKK Jordanki i inne miejsca
  godz. 20.00  Majówka z Artusem – Kami,  Scena na Wiśle 
   Majówka, do 3.05.,  Muzeum Okręgowe, Fort IV

2.05. (wtorek)
  godz. 17.00  Święto Flagi – Flagi i proporce naszych domów,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Strzał w dychę – Hulajdusza – koncert jubileuszowy,  Dwór Artusa
  godz. 22.00-23.00  Pokaz walk rycerzy z ogniem, chóru Copernicus z orkiestrą,  Scena na Wiśle

3.05. (środa)
  godz. 16.00  Spektakl „Czerwony kapturek”,  Scena na rynku
  godz. 18.00  Festiwal Gaude Mater: Koncert z tradycji perskiej,  Dwór Artusa
   Palmiarnia + Jesień,  NRD

4.05. (czwartek)
  godz. 17.00  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie „Tu jesteśmy”,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy. Temat: Historia w 5 zdjęciach,  Wejściówka
  godz. 21.00  Festiwal Gaude Mater: M. Pérès – Missa ex tempore,  kościół pw. Ducha Świętego

5.05. (piątek)
  godz. 11.00-16.00  Stanowiska z animacjami dla dzieci i dorosłych, do 7.05,  Pod Krzywą Wieżą
  godz. 18.00  Artur Krajewski - Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofię, do 28.05,  CSW
  godz. 20.00  Plenerowe Kino Letnie,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 21.00  Koncert: Radar / Krzysztof Topolski, Robert Skrzyński,  Kulturhauz
   Magia czółenka,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej, do 30.05., ul. Jęczmienna 23
   Wystawa pod parasolem, do 8.06.,  Galeria Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki
   24. Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura,  Sala Koncertowa ZSM

6.05. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Podróże małe i duże – Maroko,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Koncert DaGamba,  Scena na Wiśle
  godz. 20.00  Koncert Manchester i Pudelsi,  Scena na Wiśle

7.05. (niedziela)
  godz. 10.00-12.00  Klub Młodych Muz – dawno, dawno temu…,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 16.00  Cezary Dobies – promocja książki,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 18.00  Koncert „Zaucha bez granic”,  Scena na Wiśle
  godz. 19.00  Closterkeller,  Lizard King Toruń

8.05. (poniedziałek)
  godz. 9.00  XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, do 15.05.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 10.00  Bydgoskie Przedmieście sprzed lat - spacerkiem przez historię,  Ośrodek Czytel-
nictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 16.30  Czy na lewobrzeżu są zabytki?,  Filia nr 4 Książnicy, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Otwarte spotkanie sąsiedzkie,  Kulturhauz
   Kiermasz taniej książki, do 12.05.,  Filia nr 12 Książnicy Kopernikańskiej, ul. Fałata 35

9.05. (wtorek)
  godz. 13.00  Wołanie i nie – wołanie - J. Nitka Nikt, Z. Nitka, do 30.05.,  Galeria Forum
  godz. 17.30  Wędrujący krąg – kampania „Odwaga jest zaraźliwa”,  Wejściówka
  godz. 18.30  Niespełnione marzenia, niewypowiedziane słowa, do 26.05.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Amnesty International przedstawia: Nadejdą lepsze czasy,  Od Nowa

10.05. (środa)
  godz. 12.00  Dzień na plus: Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych,  CSW
  godz. 18.00  (Nie)codzienne dzieła sztuki. Wykład Jerzego Brukwickiego,  CSW
  godz. 20.00  Nigel Kennedy,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Pieszo przez Patagonię,  Od Nowa
   Piekło młodych - wystawa, do 10.06.,  Od Nowa

11.05. (czwartek)
  godz. 10.00  Eksperymentalny teatr cieni,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 10.00-17.00  (Nie)chciana tożsamość – konferencja naukowa, do 12.05.,  Wozownia 
  godz. 11.00  I Toruński Sejmik Samorządów Uczniowskich,  MDK
  godz. 12.00  Dzień na plus: Spacer po wystawie „Tu jesteśmy”,  CSW
  godz. 16.00  Spotkanie biesiadne,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Olgierd Budrewicz – dżentelmen podróżnik,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Historia mody. Wykład Mariusza Pendraszewskiego, także 23.05.,  CSW
  godz. 18.00  Andrzej Kamiński – Toruńskie portrety, do 31.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Mateusz Bautembach - Nadwrażliwość, do 17.05.,  Galeria ZPAP Nurt
  godz. 19.00  Klub Zasadniczo Dyskusyjny. Twoje zdanie się liczy,  Wejściówka
  godz. 20.00  BeMy,  Lizard King Toruń
   Bałkańska potupajka!,  NRD

12.05. (piątek)
  godz. 17.00  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  MDK
  godz. 18.00  1.Biennale ZPAP/Toruń, do 30.05.,  Galeria Dom Plastyka ZPAP 
  godz. 19.00  Jurij Szyszkin & Harmonium Duo – Rosyjska dusza,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Nadbałtyckie pejzaże, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 20.30  Koncert: Wojciech Jachna / Ksawery Wójciński,  Kulturhauz 
   8. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii „Plaster”, do 14.05.,  CSW

13.05. (sobota)
  godz. 10.00-15.30  Konferencja „Plastyka toruńska 1793-1920. Zapomniane oblicze wielo-
kulturowego miasta”,  Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna
  godz. 10.45-15.00  Turniej w grę Multiuniversum,  Filia nr 12 Książnicy, ul. Fałata 35
  godz. 11.00  Pisklę poznaje wieś – poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Jubileusz Teatru Bum Bum Cyk,  Od Nowa
  godz. 15.00  Film – przegląd finałowy KATAR-u,  Kino Centrum, CSW
  godz. 15.00-18.00  Podwieczorek u Pani Profesor,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Życie: trzy wersje – spektakl,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Napis, reż. Paweł Paszta – premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Al Di Meola,  CKK Jordanki
  godz. 20.30  Koncerty: Dane Joe / Neta Polturak / Evvolves,  Kulturhauz
   Charytatywny Walk in Day Till Death Tattoo vol.3 + Afterparty,  NRD

14.05. (niedziela)
  godz. 10.00-14.00  Mistrzostwa w Szachach Dzieci 6-7 lat,  OPP Dom Harcerza
  godz. 11.00  Szkolna Partytura,  Dwór Artusa
  godz. 12.00  Zwiedzanie Mokrego z przewodnikiem,  Młyny Toruńskie, ul. Kościuszki
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Wiejska zagroda,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 15.00-18.00  Dni Hanzy - festyn historyczny,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  VII Festiwal Cichej Muzyki: Suity wiolonczelowe,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Sztuka Narodowa – premiera Teatru Afisz,  Hotel Bulwar

15.05. (poniedziałek)
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: MOOMOO Architects,  Galeria Wozownia 
  godz. 18.00  Pracownia-Warsztat - V wystawa roczna, do 5.06.,  MDK
  godz. 19.00  Maciej Maleńczuk,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  18. Majowy Buum Poetycki, do 18.05.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Dzień Gitary,  HRP Pamela
  godz. 19.00  Zespół Śmierci i Tańca,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 19.05  Światy. Drogi. Wleśmianie, do 10.06.,  Od Nowa
   II Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych „Przygrywka”, do 21.05.,  Teatr Muzyczny

16.05. (wtorek)
  godz. 11.00  Przegląd Teatrów Szkolnych,  MDK 
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 17.00  Obchody Święta Rodziny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Marzena Filipczak: spotkanie,  Filia nr 1 Książnicy, ul. Jęczmienna
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  godz. 18.00  Wykład: Polskie wzornictwo po 1956 r. Spotkanie #6,  Kulturhauz
  godz. 20.00  Mike Parker’s Trio Theory,  Tutu Jazz & Whisky Club

17.05. (środa)
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami VII,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Wybitne postacie z historii fotografii,  WOAK
  godz. 17.00  W Pierwszym Rzędzie,  WOAK 
  godz. 18.00  Koncert Inauguracyjny 25. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fry-
deryka Chopina dla dzieci i młodzieży,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Wiosna następuje, ludzi rozwesela,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Pan Pstrong, czyli pierwsza ryba w kosmosie – Grupa Teraz,  Dwór Artusa

18.05. (czwartek)
  godz. 12.00  Z moich stron. Puls Natury, Wilno w Toruniu,  OPP Dom Harcerza
  godz. 16.00  Królowej anielskiej śpiewajmy,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  VI Interdyscyplinarne Spotkania Studentów Giartino, do 20.05.,  WOAK i in.
  godz. 18.00  Spotkanie-wywiad z Edwardem Dwurnikiem,  CSW
  godz. 18.00  Podróże z Muzami – dyskusyjny klub podróżnika,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: O kwantyfikacji życia codziennego,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Marek Dyjak – Pierwszy śnieg,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Dr Misio,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Follow Dices,  Tutu Jazz & Whisky Club
  godz. 20.30  Koncert: Lounge Ryszards,  Kulturhauz 
   Wystawa grafiki z Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie, do 12.06.,  Galeria i Ośrodek Pla-
stycznej Twórczości Dziecka

19.05. (piątek)
  godz. 17.00  Dzień Tajski,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Finał Konkursu Recytatorskiego „Wiersze, które lubimy”, MDK
  godz. 19.00  Uczta teatralna,  MDK 
  godz. 19.00  Natalia LL - Sum ergo sum, do 1.10.,  CSW
  godz. 19.00  Wieczór Młodych Artystów, koncert TOS,  CKK Jordanki  
  godz. 20.30  Lost Education/ Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki, Hania Piosik,  Kulturhauz
  godz. 21.00  Juwenalia 2017 – Dancing,  Od Nowa
   Millennium Docs Against Gravity Film Festival, do 21.05.,  CSW
   Nada #4 Kobiety z Wydm + Afterparty,  NRD

20.05. (sobota)
  godz. 15.00  Bajki z rzutnika w Noc Muzeów,  CSW
  godz. 16.00  Spektakl: Przepraszam, co Pan tu robi?,  Aula UMK
  godz. 16.00  4. Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”, do 26.05,  Teatr Horzycy
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Koncert Zespołu Wokalnego Let’s Sing,  MDK 
  godz. 17.00–23.00  Noc Muzeów w Wozowni,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Międzypokoleniowa potańcówka na Wilhelmstadt,  Kulturhauz 
  godz. 18.00  Koncerty do tańca: Beat Bouet Trio i Dani Detammaecker,  Od Nowa
  godz. 19.00  Architektura w Noc Muzeów,  CSW
  godz. 20.00  Impreza taneczna z muzyką Depeche Mode,  Dwa Światy
  godz. 18.00-24.00  II Toruńska Noc Muzealna – Europejska Noc Muzeów,  Muzeum Okręgowe
  godz. 20.00-23.00  Śmiechy spod strzechy - Europejska Noc Muzeów,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 22.30  MAjKRO potańc,  Wejściówka, Plac Teatralny 1
   Pierniki. Podróż do krainy zmysłów, do 31.07.,  Muzeum Toruńskiego Piernika

21.05. (niedziela)
  godz. 10.00  Dni otwarte funduszy europejskich,  CKK Jordanki
  godz. 11.00-17.00  Dzień Otwarty Funduszy Europejskich,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 16.00-17.00  Święto muzyki,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 19.00  Nie ma jak u mamy – koncert z okazji Dnia Matki,  CKK Jordanki

22.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Z Beskidu Wysokiego do Wadowic i Żywca,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie-
pełnosprawnych
  godz. 18.00  Jak patrzeć, żeby zobaczyć.  Historia sztuki operatorskiej, CSW
  godz. 19.00  9. Urodziny HRPP Records,  HRP Pamela

23.05. (wtorek)
  godz. 19.00  Bogusław Morka – Złote przeboje operetki i musicalu,  Dwór Artusa
   Koncert zespołu Mały Broadway z Okazji Dnia Mamy i Taty,  OPP Dom Harcerza

24.05. (środa)
  godz. 10.00  Arkadia naturalnie,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Orient Express. Przystanek Literatura,  CSW
  godz. 19.00  Grupa Trzymająca Mikrofon: Bang!,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Wild Hunt Live – Percival,  Dwór Artusa

25.05. (czwartek)
  godz. 12.00  Esperanto prywatnie i służbowo,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 15.00-18.00  Wymieniamy się książkami, Filia nr 4 Książnicy,  ul. Poznańska
  godz. 17.00  Pezent teatralny przed Dniem Matki,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Profilaktycznie o zdrowiu,  CN Młyn Wiedzy 
  godz. 19.00  VIII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, do 27.05., CKK Jordanki,  Baj Pomorski
  godz. 19.00  Koncert chóru American University Chamber Singers,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Jazz na wiosnę – koncert zespołu Jazziomals,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Mr Pollack,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters:    Fryzura za uśmiech -  Irena Kubara-Kootstra,  Hanza Cafe

26.05. (piątek)
  godz. 17.00  Dzień Matki w Muzeum,  Muzeum Podróżników
  godz. 19.00  Dzień Matki w Artusie – Polish Smooth Jazz,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spektakl „Adolescencje” w wykonaniu grupy teatralnej R. Bezimienni,  MDK
  godz. 19.00  Piosenki lwowskie,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 20.30  Osty, Astma, Foql, RNA2, Mutant Dance Party,  Kulturhauz
   Zespół Łydka Grubasa,  Dwa Światy
   Premiera filmu „Ikar” w reż. Magdy Strzyżyńskiej,  CSW 

27.05. (sobota)
  godz. 11.00-14.00  Eliminacje do Mistrzostw Polski w Marco Polo,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 12.00-20.00  Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt,  Dwór Artusa
  godz. 12.00  Wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do 5.06.,  WOAK 
  godz. 17.00  Nowa Scena Muzyczna - Porty Naszych marzeń,  MDK 
  godz. 18.00  Majkro potańc: Parkietowa (ob)Sesja 5/17,  Od Nowa
  godz. 20.30  Koncert: Piernikowski / 1988,  Kulturhauz
  godz. 21.00  Noc w zakonie, czyli bitwa w dormitorium,  Zamek Krzyżacki
   Kwadratura w. Błażej Malinowski,  NRD

28.05. (niedziela)
  godz. 10.00-18.00  14. Rajd Toruński Modeli RC,  Zamek Krzyżacki
  godz. 12.00  Zwiedzanie Śladami Znanych Kobiet,  pomnik gen. Zawackiej, ul. Podmurna
  godz. 18.00  10 sekretów Marylin Monroe – piosenka, teatr, burleska,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Justyna Olszewska - Części pierwsze, do 18.06.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Muzyczne opowieści dla mam - koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Bacos Punk,  Dwa Światy

29.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klub Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW
   Zakończenie cyklu Bluesowa Wiosna: Steepwater Band (USA),  HRP Pamela

30.05. (wtorek)
  godz. 18.00   O liternictwie w polskiej ilustracji – wykład Beaty Kurek,  Galeria Wozownia 
  godz. 18.30  Melancholia miasta – wystawa fotografii, do 27.06.,  Dwór Artusa

31.05. (środa)
  godz. 11.00  I Przegląd Piosenki Dziecięcej „Kochamy Przyrodę”,  MDK
  godz. 17.00-18.30  2. Wykład Współczesna ewolucja lodowców Svalbardu i jej skutki geo-
morfologiczne,  budynek Wydziału Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1
  godz. 18.30  Świat i okolice – Egzotyczna Islandia,  Dwór Artusa 


