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Repertuar

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

Michał Bajor - Od Kofty… do Korcza, 5.11. (niedziela), godz. 18.00
Program oparty na najnowszym wydawnictwie. Album podsumowuje kilka-
dziesiąt lat przygody aktora z piosenką. Na repertuar jubileuszowego zesta-
wu złożą się najważniejsze utwory w muzycznym życiu wokalisty nagrane 
i zaaranżowane na nowo. Bilety: 119 zł, 99 zł, 79 zł do nabycia: biletyna.pl, kupbilecik.pl 
i bilety24.pl oraz Kasa CKK Jordanki, Biuro Turystyczne Copernicana, Ośrodek Informacji Turystycz-
nej, Księgarnia PWN. Organizator: Impresariat Artystyczny „Impart”

Spektakl Małżeński Rajd Dakar, 5.11. (niedziela), godz. 19.30 
Organizator: Makroconcert

Ballet Virski, 7.11. (wtorek), godz. 19.00 Organizator: Filip Premium 

Słynny Niebieski Prochowiec, 8.11. (śr), godz. 19.00 Organizator: SOS Music

Spektakl Pikantni, 12.11. (niedziela), godz. 16.00, 19.30
Organizator: Impresariat Artystyczny „Adria”

Kasia Kowalska akustycznie, 13.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Organizator: Agencja So Simple 

Twój Jubileusz - Artyści w hołdzie Zbigniewowi Wodeckiemu
14.11. (wtorek), godz. 17.30
W zgodzie z wolą rodziny artysty, decyzją managera i reżysera koncer-
tów, tragicznie przerwana ogólnopolska trasa „Mój Jubileusz” Zbigniewa 
Wodeckiego będzie kontynuowana. Koncerty będą hołdem dla wybitnego 
muzyka i wspaniałego człowieka. Usłyszymy najpiękniejsze utwory artysty 
w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wystąpią m.in: Olga Boń-
czyk, Ryszard Rynkowski, Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki, Mariusz Paty-
ra, Grupa MoCarta i inni (obsada dla każdego z koncertów może być inna). 
Wystąpią muzycy z zespołu, który przez wiele lat towarzyszył Zbigniewowi 
Wodeckiemu oraz orkiestra symfoniczna Collegium F pod batutą Marcina 
Sompolińskiego. Bilety: www.tixer.pl. Organizator: Sollus 

Agnieszka Chylińska, 16.11. (czwartek), godz. 19.00
Organizator: Agencja Artystyczna Tamada

Maryla Rodowicz - Diva Tour, 17.11. (piątek), godz. 19.00
Finałowa Trasa Koncertowa 2017/2018 to 24 koncerty, wypełnione ponad-
czasowymi przebojami oraz utworami z najnowszej płyty artystki. „Diva 
Tour” to również spotkania z fanami i sympatykami oraz wspólne celebro-
wanie jubileuszowego czasu na scenie. Gościnnie wystąpi Kayah. 
Bilety: 105, 140, 170 zł dostępne w kasie oraz na www.divatour.pl. Zamówienia grupowe, informa-
cje: bilety@divatour.pl. Organizator: Agencja Muzyczna Union

Koncert galowy Złote Miotły, 18.11. (sobota), godz. 16.00
Organizatorzy: MDK, Fundacja Twórczego Rozwoju „Złota Miotła”

Spektakl Między łóżkami, 19.11. (niedziela), godz. 17.00
Organizator: Impresariat Artystyczny „Adria”

Andrzej Poniedzielski – Melo-Nie-Dramat, 21.11. (pon.), godz. 19.00
Satyryk, poeta, aktor, twórca teatralny, autor tekstów piosenek m.in. dla 
Edyty Geppert, Grzegorza Turnaua, Anny Marii Jopek, czy Dawida Podsia-
dło. Mistrz Mowy Polskiej, Ambasador Polszczyzny 2015. W programie 
dużo inteligentnego humoru, satyra, nowe, premierowe piosenki. W kon-
cercie - wszystko o kobietach i relacji kobieta - mężczyzna. 
Bilety: 85 zł do nabycia na portalu biletyna.pl oraz w kasie CKK Jordanki. Organizator: Bimeco Polska

Paweł Domagała - koncert, 22.11. (środa), godz. 19.00
Organizator: Good Taste Production

CENTRA KULTURY
Lords of the Sound, 25.11. (sob.), godz. 19.00 Organizator: PanKoncert

Kuba Badach, 27.11. (pon.), godz. 19.00 Organizator: Good Taste Production

Festiwal Stachura 2017, 28.11. (wt.), godz. 19.00 Organizator: SOS Music

Po Katastrofie - kompozycje Krzysztofa Komedy 
30.11. (czwartek), godz. 19.00
Utwory w wykonaniu Eljazz Big-Bandu oraz Orkiestry Kameralnej Fil-
harmonii Narodowej. Organizatorzy: Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz, Europejska 
Akademia Jazzu

(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

Forte Artus Festival
Zaduszki jazzowe – Tymon Tymański Yasstet, 3.11. (pt), godz. 19.00
Najnowszy akustyczno-jazzowy projekt, którym Tymański wraca do 
świata muzyki improwizowanej. Yasstet kontynuuje muzyczną myśl re-
prezentowaną przez grupy Miłość i Tymański Yass Ensemble. Obecnie 
formacja przygotowuje się do nagrania swojej pierwszej płyty w studiu 
lidera, którego będzie można znów zobaczyć i usłyszeć z kontraba-
sem. Wstęp wolny
Sonia Bohosiewicz – 10 sekretów Marilyn Monroe
5.11. (niedziela), godz. 18.00

Sekrety najsłynniejszej blondynki świata, czyli Marylin Monroe, opo-
wie i wyśpiewa wspaniała aktorka – Sonia Bohosiewicz. Poza piosen-
kami boskiej Marylin usłyszymy także utwory 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 

Toruńskie Spacery Fotograficzne – Kujawy i Pomorze w obiektywie
7.11. (wtorek), godz. 18.30, do 1.12.
Miłośnicy zdjęć skupieni w Stowarzyszeniu Toruńskie Spacery Foto-
graficzne wbrew swojej nazwie zwiedzają nie tylko zakątki Torunia, ale 
wędrują również po województwie kujawsko-pomorskim, portretując 
ciekawe, często zapomniane miejsca i zakamarki. Oprócz fotografii 
rodzimego Torunia, prezentowane będą zdjęcia z Bydgoszczy, Gru-
dziądza, Włocławka czy Inowrocławia. Zobaczymy zarówno fotografię 
uliczną, jak i krajobrazy, zabytki i ujęcia przyrody. Wstęp wolny

The Dumplings Orkiestra, 9.11. (czwartek), godz. 19.00
Doskonale znana w Toruniu Justyna Święs wraz z Kubą Karasiem, czyli 
najbardziej ceniony zespół electropop, zaprezentują największe hity The 
Dumplings wzbogacone brzmieniem smyczków, sekcji dętej i perkusji. 
To możliwość, aby usłyszeć ich w nowym projekcie, rok po tym jako zo-
stali laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Cie-
chowskiego. Bilety: 50 zł ulgowy, 55 zł normalny. Miejsca tylko stojące.

Renata Przemyk śpiewa Leonarda Cohena / Boogie Street
11.11. (sobota), godz. 19.00
Przemyk w swoim najnowszym projekcie śpiewa piosenki kanadyjskiego 
barda Leonarda Cohena. To co ich łączy to przywiązanie wielkiej wagi do 
poetyckiego tekstu i melodyjnej warstwy muzycznej. Artystka wykonując 
utwory w języku polskim, odkrywa zupełnie nowe oblicze wielkich prze-
bojów. Podczas koncertu usłyszymy takie klasyki, jak „Suzanne” i „Hal-
lelujah”, a także piosenki z ostatniej płyty artysty „Leaving the Table”. 
Bilety: 65 zł ulgowy, 75 zł normalny

Scenariusz dla trzech aktorów – spektakl, 18.11. (sobota), godz. 18.00
Niezapomniany, kultowy spektakl zbudowany na doskonałym tekście 
Bogusława Schaeffera to gwarancja przedniej zabawy. Wystąpi mi-
strzowskie trio: Jan Peszek wraz z Mikołajem i Andrzejem Grabowskimi, 
którzy zdradzając nieco ze swej prywatności, przenoszą widzów w niepo-
wtarzalną przestrzeń zwariowanej teatralnej próby, „teatru w teatrze”, 
na pograniczu absurdu i rzeczywistości. Bilety: 70 zł ulgowy, 80 zł normalny

Ralph Kaminski & My Best Band In The World
20.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert nadziei polskiej muzyki. Wokalista, autor tekstów oraz kompo-
zytor, tworzący autorską muzykę nawiązującą stylistyką do artystyczne-
go popu z elementami muzyki filmowej, mocno okraszoną dźwiękami 
skrzypiec i fortepianu. Ralph jest absolwentem Akademii Muzycznej 
w Gdańsku na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej, studiował również na 
Muzycznym Uniwersytecie Codarts w Rotterdamie. Połączenie poetyki 
Marka Grechuty i głosu Artura Rojka. Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Hania Rani – koncert, 25.11. (sobota), godz. 18.00
Hania Rani dała się poznać w Toruniu dzięki płycie „Biała flaga” w duecie 
z Dobrawą Czocher. Jej autorską muzykę można określić jako modern 
classic. Usłyszymy kompozycje, które zrodziły się z fascynacji artystki 
fortepianem. Ten projekt to ciągłe poszukiwanie przestrzeni i wolności, 
ucieczka od barier, schematów czy podziału na gatunki. To odpowiedź 
na pośpiech i codzienność, ukłon dla piękna, prostoty i emocji. 
Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Sebastian Zawadzki & Goście – Beetween the dusk of a summer night
26.11. (niedziela), godz. 19.00
Najnowszy projekt Sebastian Zawadzkiego – obiecującego kompozyto-
ra i pianisty, który urodził się w Toruniu. Studiował również w Krakowie 
oraz w Kopenhadze. Podczas koncertu, w towarzystwie kwartetu smycz-
kowego, zespołu wokalnego i solistów ze Szwecji i Danii, zaprezentuje 
premierową kompozycję z pogranicza muzyki klasycznej i improwizowa-
nej, wzbogaconą elementami muzyki elektronicznej. Wstęp wolny
Artur Andrus – spotkanie, 27.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Dziennikarz, poeta, konferansjer, autor tekstów, piosenkarz, artysta 
kabaretowy. Jedna z najbardziej znanych i najpopularniejszych osobi-
stości na polskiej scenie kabaretowej. Będzie to spotkanie literacko-
-dziennikarskie, zatem na pewno zobliguje to artystę do opowiadania 
zabawnych historii, a cięty dowcip i duża dawka autoironii, podgrzeje 
temperaturę listopadowego wieczoru. Wstęp wolny

Inne wydarzenia
Filmowy poniedziałek, 6.11. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Thriller fantastycznonaukowy. Obdarowany nadprzyrodzonymi zdolnościa-
mi bohater przekona się, że nawet najdrobniejsza zmiana przeszłości ma 
kolosalne znaczenie dla wydarzeń teraźniejszości. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Świat i okolice – Pod ciemną skórą Filipin, 8.11. (środa), godz. 18.30
Filipiny mają ponad 100 mln mieszkańców i zajmują 12 miejsce na świecie pod względem liczby 
ludności. O tym odległym kraju opowie miłośnik przyrody, stały współpracownik miesięcznika „Po-
znaj Świat” oraz autor wielu książek – Tomasz Owsiany. Podczas 8-miesięcznej wyprawy odwiedził 
sześć plemion, nawiązał bliskie więzi z mieszkańcami i uczestniczył w ich codziennym życiu: w mia-
steczkach, w górach, w dżungli i nad brzegiem oceanu, a nawet poznał szamana uprawiającego 
czarną magię. Bilet: 2 zł, emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni - wstęp wolny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 14.11. (wtorek), godz. 16.30
Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć 
niedostępne na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowie-
ści i legend związanych z Dworem Artusa. Bilety: 4 zł ulgowy, 6 zł normalny

Bener kontra Brodzki, Małecki kontra Woźniak – pojedynek bohaterów, 
pojedynek literatów, 15.11. (środa), godz. 19.00
Robert Małecki vs Marcel Woźniak, czyli konfrontacja dwóch autorów gło-
śnych kryminałów, których akcja rozgrywa się w Toruniu. Marek Bener, 
główny bohater powieści Małeckiego, pojawia się na kartach „Powtórki” 
Woźniaka, w której Leon Brodzki stara się rozwikłać zagadki przeszłości… 
Być może autorzy uchylą rąbka tajemnicy i zdradzą nam, co takiego wyda-
rzy się na kartach ich kolejnych powieści? Wstęp wolny
Grupa Teraz – spektakl improwizowany, 24.11. (piątek), godz. 19.00
Tym razem Grupa Teraz zaprezentuje spektakl niespodziankę. Nikt, nawet 
sami członkowie grupy, nie wiedzą jak będzie on wyglądał. Jego koncepcja 
jeśli ściśle tajna i znana tylko jednej osobie, która od lat cierpi na amnezję. 
Co ważna amnezja spowodowana została właśnie tym, że osoba ta poznała 
format spektaklu, który tak ją rozbawił, że aż straciła pamięć. My pamięci 
raczej nie stracimy, ale na pewno będziemy się dobrze bawić. 
Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Wirtuozi Klasyki – XXV Koncert Towarzyski, 28.11. (wtorek), godz. 18.00
Podczas kolejnego, już XXV Koncertu Towarzyskiego z cyklu Wirtuozi 
Klasyki, współorganizowanego prze Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, 
usłyszymy Magdalenę Stopińską a także Lecha i Agnieszkę Bałaban. Wy-
konają oni utwory na fortepian, altówkę i wiolonczelę stworzone przez XIX  
i XX-wiecznych kompozytorów: Astora Piazzollę, Ewę Fabiańską-Jelińską, 
Magdalenę Cynk-Mikołajewską i Ernesta Blocha. Wstęp wolny
Damian Ukeje śpiewa Johnny’ego Casha, 29.11. (środa), godz. 19.00
W ramach nowego ogólnopolskiego cyklu koncertów – Słuchaj Więcej, 
w Dworze Artusa wystąpi młody i utalentowany Damian Ukeje, który weź-
mie na warsztat repertuar prawdziwej legendy muzyki country – Johnny’e-
go Casha. Kariera Damiana Ukeje zaczyna się w 2011 roku od zwycięstwa 
w programie „The Voice of Poland”, zwieńczonego nagraniem debiutanc-
kiego krążka. Z kolei w 2013 został nominowany do Fryderyków 2014 w ka-
tegorii Debiut Roku. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Czwartek z filozofią – Wolność egzystencjalna a wolność kwantowa
30.11. (czwartek), godz. 18.30
Zjawisko wolności, jako przedmiot badań poszczególnych dyscyplin takich 
jak prawo lub polityka, można rozpatrywać jako tzw. wolność od, wolność 
do, wolność obiektywną i subiektywną, względną wolność zjawisk przyro-
dy czy bezwzględną wolność egzystencjalną. Jakie są z kolei związku po-
między światem przyrody i światem ludzkiej wolności? W ten temat wpro-
wadzi nas prof. dr hab. Mirosław Żelazny. Wstęp wolny



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

Klub Od Nowa
Koncert Happysad, 4.11. (sobota), godz. 19.00
Jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów w Polsce. Mieszanka roc-
ka alternatywnego, gitarowego. Zespół wydał swój siódmy album „Ciało 
obce”. Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu
Wieczór Podróżnika: „Nie tylko Lonely Planet” – Macedonia oczami 
Justyny Mleczak, 8.11. (środa), godz. 20.00
Justyna Mleczak – pilotka, przewodniczka, aspirująca reporterka, włóczęga. 
Spędziła pół roku w Macedonii, prowadząc badania terenowe do pracy ma-
gisterskiej, zbierając opowieści i coraz bardziej wrastając w okolicę. Prze-
konała się, że wciśnięty między wielkie turystyczne hity (Bułgarię, Albanię, 
Grecję) kraj ma do zaoferowania wcale nie mniej niż one. Wstęp wolny
Koncertowa fala: zespół Myasta, 9.11. (czwartek), godz. 20.00
Osiem osób z Chełmna i Bydgoszczy. Zespół łączy pozytywną wibrację reg-
gae z takimi stylami, jak dancehall, rap, ska. W repertuarze zespołu można 
znaleźć pulsujące rytmy i teksty o tematyce miłosnej, jak i żywe skoczne 
brzmienia. Wstęp wolny
Koncert Paraliż Band, 10.11. (piątek), godz. 20.00
Od lat podążają ścieżką omijającą nowe brzmienia, mody i nowoczesne 
tendencje w muzyce jamajskiej. Ich utwory zbudowane są na klasycznym 
„marleyowskim” pulsie, pięknych melodiach, bogatym instrumentarium 
i ciekawych aranżacjach. Bilety: 20 zł studenci, 25 zł pozostałe osoby

Koncert Strachy Na Lachy, 11.11. (sobota), godz. 20.00
Zespół założony w 2002 roku w Pile przez Krzysztofa „Grabaża” Grabow-
skiego i Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza. 29 września 2017 premierę maiła 
ich płyta „Przechodzień o wschodzie”. Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

Jazz Club: Łoskot, 15.11. (środa), godz. 20.00
Skład: Mikołaj Trzaska – saksofony, klarnet basowy; Piotr Pawlak – gitara; 
Olo Walicki – kontrabas; Macio Moretti – perkusja. Zespół powstał w 1993 
roku w Gdańsku. Czterech facetów po przejściach - właśnie do siebie wrócili. 
Nazwa kojarzy się przede wszystkim z jednym z najważniejszych zespołów 
trójmiejskiej sceny yassowej. Łoskot zawiesił swoją działalność, kiedy po-
woli zaczęła wyczerpywać się formuła sceny yassowej. Od wydania ostatniej 
płyty „Sun” minęło już ponad 12 lat. Począwszy od koncertu w ramach OFF 
Festivalu w sierpniu 2017 Łoskot powraca do regularnego koncertowania. 
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Koncert GruBsona, 16.11. (czwartek), godz. 19.00
GrubSon czyli Tomasz Iwanca – sam zaczął tworzyć już na przełomie lat 
1997-1998. Występował w formacjach 3oda Kru, Siła-Z-Pokoju i Super Gru-
pa. Obecnie Tomasz Iwanca promuje swój piąty album „Gatunek L”. 
Bilety: 45 zł, 55 zł w dniu koncertu

28. Toruń Blues Meeting
Największy festiwal bluesowy w regionie i jeden z najstarszych festiwali blu-
esowych w Polsce. 
17.11. (piątek), godz. 19.00
Dorrey Lin Lyles & White Trash (USA/JAP/D), Leif De Leeuw Band (NL), Gang 
Olsena, Mr. Big Jack, Sobczak & Szopiński Duo
Bilety: 50 zł, 60 zł w dniu koncertu

18.11. (sobota), godz. 19.00 
Ten Years After (GB), Johnny B’beast (LV), Bang On Blues, Hot Lips, Tortilla 
& Marek Stryszowski
Bilety: 60 zł, 70 zł w dniu koncertu. Karnety: 80 zł, 100 zł w dniu koncertu

Stand-Up: Krzysztof Jahns w programie „A nie mówiłem?”
22.11. (środa), godz. 20.00
Krzysztof Jahns występował na antenie TVP 2 i TVP Rozrywka. Zwy-
cięzca konkursu Warszawskiego Festiwalu Stand-up’u. Pomysłodaw-
ca i organizator Poznańskiego Festiwalu Stand-up’u, jak również za-
łożyciel najstarszej sceny stand-up’owej w Wielkopolsce. Ze swoim 
programem zawędrował parokrotnie przed więzienną publikę. „A Nie 
Mówiłem” to stand-up poświęcony trudnej sztuce budowania relacji 
damsko-męskich. Dotyka spraw codziennych z perspektywy obojga 
płci, gdyż każdy kij ma dwa końce i trzeba nim sprawnie żonglować,  
by utrzymać się w siodle związku. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu imprezy

Koncert Dikanda, 23.11. (czwartek), godz. 20.00
Siedmioosobowy zespół folkowy. Rozpoczęli granie dwadzieścia lat 
temu w Szczecinie. Inspirują się najrozmaitszymi typami grup etnicz-
nych. W ich wykonaniu można usłyszeć rytmy nie tylko polskie, ale 
i białoruskie, bułgarskie, macedońskie lub cygańskie. Sami wykonawcy 
lubią określać swoją twórczość jako Muzykę Czterech Stron Wschodu. 
Bilety: 35 zł, 40 zł w dniu koncertu

Koncert Quebonafide, 24.11. (piątek), godz. 19.00 koncert wyprzedany

Koncert zespołu Jamal, 25.11. (sobota), godz. 19.00
Polski zespół wykonujący muzykę z pogranicza reggae i dancehallu. 
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 27.11. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Grupa Improwizacyjna rzeCo, 29.11. (środa), godz. 19.00
Widzowie mają możliwość współtworzenia tego, co za chwilę wydarzy 
się na scenie. Grupa rzeCo? zaprezentuje krótką formę impro, do której 
należą gry wypracowane przez m.in. Violę Spolin i Johnstona. Oczy-
wiście nie zabraknie też, znanego z poprzedniego występu, „krzesła 
odwagi”, na którym zasiąść może każda osoba z publiczności i wziąć 
udział w zabawie na scenie z improwizatorami. Wstęp wolny

Koncert grupy Mikromusic – Światowy Dzień Walki z AIDS
30.11. (czwartek), godz. 18.30
Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem” oraz klub Od Nowa jak co roku 
zapraszają na koncert charytatywny. Grupa Mikromusic będzie promo-
wała swój najnowszy, szósty album „Tak mi się nie chce”, inspirowany 
muzyką z lat 60. i 80. Bbilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu

Galeria 011
Fotografie Jowity Kunickiej i Marty Sochackiej - świato_czułości
8.11. (środa), godz. 19.00, do 8.12.
Projekt dwóch studentek Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Pasja do fo-
tografii towarzyszy im od najmłodszych lat, a duet zapoczątkowały rok 
temu. Współpraca zdążyła zaowocować już serią kilkunastu sesji foto-
graficznych, a owa „czułość na świat” koncentruje się przede wszystkim 
na postaci kobiecej. Jowita i Marta stawiają przede wszystkim na sensu-
alność portretowanych modelek – przedstawiają je jako delikatne, ale 
jednocześnie silne kobiety. Zobaczymy różnorodność fotograficznych 
poszukiwań studentek w obrębie fotografii studyjnej, plenerowej czy 
działań okołofotograficznych, jak łączenie zdjęć z projektowaniem gra-
ficznym, czy tekstami, dopowiadającymi wizualne historie.

Galeria Dworzec Zachodni
Mirosław Piotrowski 1942-2002: grafika marynistyczna, do 5.11.
Grafika Eweliny Kołakowskiej - Pogłosy dnia wczorajszego
7.11. (wtorek), godz. 17.30, do 30.11.

Ewelina Kołakowska - ukończyła Liceum Plastyczne w Szczecinie, spe-
cjalność reklama wizualna. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK na kierunku Grafika Warsztatowa. Prezentowany cykl jest zbiorem 
grafik powstałych na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wspólną cechą 
wszystkich prac jest mały format. Podczas ciągłej pracy twórczej przy 
wielkoformatowych realizacjach, ten powstawał równolegle, jak zapiski. 
Artystka przy ich tworzeniu nie skupiała się na ukazaniu walorów este-
tycznych, a na podkreśleniu siły wyrazu poprzez surową formę. 

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

Kino Niebieski Kocyk
Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos – Krauze, 
Polska 2017, 6.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Jest rok 1994, zestrzelono samolot prezydenta Rwandy, trwają rozruchy między plemionami 
Tutsi i Hutu. Podczas 100 dni czystek z rąk ekstremistów ginie około miliona ludzi. Świadkiem 
tych wydarzeń jest Anna (Jowita Budnik) – polska ornitolog. Gdy zaczyna się ludobójstwo, Polka 
ratuje przed śmiercią młodą dziewczynę z plemienia Tutsi – Claudine.

Maudie, reż. Aisling Walsh, Irlandia, Kanada, 2016
7.11. (wtorek), godz. 19.00
Niezwykły romans, w którym pewien samotnik (Ethan Hawke) proponuje kruchej, ale zdetermi-
nowanej kobiecie zwanej Maudie (Sally Hawkins), żeby była jego gospodynią domową. Ona, 
choć cierpi z powodu wrodzonej choroby, jest pełna energii. Chce być niezależna, żyć z dala od 
nadopiekuńczej rodziny – i przede wszystkim pragnie z wielką pasją malować swoje wyjątkowe 
obrazy. 

Ciao Italia!, reż. Pierfrancesco Diliberto, Włochy, 2016
13.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Arturo musi zmierzyć się z przeciwnościami losu, jakie napotykają go na drodze do miłości. 
Jego ukochana Flora została przyrzeczona członkowi mafii, dlatego Arturo musi jak najszybciej 
powrócić w swoje rodzinne strony. W tym celu wstępuje do amerykańskiej armii, która właśnie 
przygotowuje się do lądowania na Sycylii. 

Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchamn, Polska/ Wielka 
Brytania 2017, 14.11. (wtorek), godz. 19.00
Polsko-brytyjska produkcja powstawała przez ponad dwa lata. Odkrywa okoliczności tajemni-
czej śmierci Vincenta van Gogha. Pierwsza pełnometrażowa animacja malarska. Każda z 65 000 
klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy 
z całego świata, którzy świat znany z obrazów Vincenta van Gogha ożywili na ekranie.

Blade Runner 2049, reż. Denis Villeneuve, Kanada/USA/Wielka 
Brytania, 2017, 20.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Minęło 30 lat od wydarzeń przedstawionych w filmie „Łowca androidów” Ridleya Scotta. Wte-
dy w 2019 roku agent Rick Deckard (Harrison Ford) ścigał w Los Angeles zbuntowane androidy 
z serii Nexus 6. Teraz w 2049 roku do akcji wkracza nowy Blade Runner - oficer K, w którego 
wcielił się Ryan Gosling. Niespodziewanie funkcjonariusz odkrywa spisek, który może zniszczyć 
pozostałości dawnego porządku i społeczeństwa. 

Zgoda, reż. Maciej Sobieszczański, Polska 2017
21.11. (wtorek), godz. 19.00
Jest rok 1945. Właśnie kończy się wojna. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa 
tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu 
polskiego, UB dokonuje czystek wśród „niechętnych komunistycznej władzy”. Do pracy w obo-
zie zgłasza się młody chłopak Franek (Julian Świeżewski). Próbuje ocalić Annę (Zofia Wichłacz), 
w której jest zakochany.

Pierwszy śnieg, reż. Tomas Alfredson, Szwecja/USA/Wielka Brytania
27.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Kryminał opowiada historię szefa elitarnej ekipy detektywów, który prowadzi skomplikowane 
śledztwo. Wraz z nadejściem zimy ginie kolejna osoba. Detektyw boi się, że do miasta powrócił 
seryjny morderca. 

Człowiek z magicznym pudełkiem, reż. Bodo Kox, Polska 2017
28.11. (wtorek), godz. 19.00
Warszawa, rok 2030. Dotknięty zanikiem pamięci bohater musi zacząć wszystko od nowa. Prze-
prowadza się i rozpoczyna pracę w potężnej korporacji. Poznaje w niej atrakcyjną Gorię, którą jest 
totalnie oczarowany. Gdy romans nabiera rumieńców, chłopak znajduje stare radio, które nadaje 
audycje z lat 50. Okazuje się, że odbiornik emituje również fale umożliwiające teleportację.
Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Szlagier Festiwal, 4.11. (sobota), godz. 17.00
Koncertem Blue Party, Brygidy i Roberta Łukowskich, Jolanty i Jacka Kie-
roków. ADI i Paweł Siluk Steiner Roni zapraszają ze swoimi największymi 
hitami. Koncert trwa 4 godziny. Bilety: 60 zł
Laboratorium szalonych naukowców, 9.11. (czw.), godz. 10.00, 18.30
Naukowe show dla dzieci 7-12 lat. Pokaz eksperymentów z różnych dzie-
dzin wiedzy. Młodzi widzowie zobaczą spektakularne doświadczenia 
chemiczne, poznają zasady rządzące planetami i znajdą odpowiedzi na 
nurtujące pytania naukowe. Podróż do fascynującego świata kolorowych 
probówek, buchającej piany, pośród menzurek czy magnesów odkryje 
nowe pasje i będzie fantastyczną, zapamiętaną na długie lata przygodą. 
Formularz zgłoszeniowy na www.pankoncert.pl/laboratorium-szalonych-
-naukowcow. 
Bilety dla osób indywidualnych: eventim.pl, biletyna.pl, eBilet.pl, ticketpro.pl Bilety: 30 zł

Elite Acrobatic Show, 10.11. (piątek), godz. 19.00
Wydarzenie, w którym wezmą udział zwycięzcy oraz finaliści programu 
Mam Talent, a zarazem wybitni polscy sportowcy. Widzowie będą mogli 
podziwiać spektakularne figury, niesamowite choreografie oraz pokaz 
nadzwyczajnych możliwości ludzkiego ciała. Artyści: Delfina i Bartek - 
zwycięzcy V edycji, Anna Filipowska finalistka V edycji, Patryk Niekłań, 
Grupa Multivisual - finaliści V edycji (grupa specjalizuje się w pokazach 
artystycznych łączących w sobie elementy współczesnej sztuki cyrkowej, 
iluzji z wykorzystaniem laserów oraz najnowocześniejszych rekwizytów 
multimedialnych). Prowadzący: Mateusz Laskowski „Lasio Companija” - 
finalista IX edycji programu. Bilety: 100-140 zł

Accantus Symfonicznie, 12.11. (niedziela), godz. 18.30
9 wokalistów, 42 muzyków i dyrygent przeniosą widzów w świat musicalu 
i piosenek filmowych. W programie koncertu znajdą się największe hity 
Studia – piosenki solowe, duety, tercety oraz zbiorówki, w tym tak rzadko 
słyszane na żywo „Bluzwis”, „Krąg życia” czy „Tango Roxanne”. Wszystko 
po polsku. Wokalistom towarzyszyć będą muzycy Orkiestry Symfonicznej 
im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – najstarszej w Polsce orkiestry 
symfonicznej.
Stare Dobre Małżeństwo, 19.11. (niedziela), godz. 17.00 
Legendarna grupa wciąż przemierza koncertowe szlaki. Kultowe piosenki 
– od najstarszych (np. Blues o 4 nad ranem, Jak, Komunia, Bieszczadzkie 
Anioły) po najnowsze (Topielica, Ogień zapłonie w nas). Niebanalny ze-
staw instrumentów: gitary 6- i 12-strunowe, dobro, instrumenty klawiszo-
we, cajon, kontrabas oraz harmonijka ustna. 
Alosza Awdiejew z zespołem – Koncert jubileuszowy
20.11. (poniedziałek), godz. 20.00
Wyjątkowy artysta estradowy i jednocześnie naukowiec, profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Do tego para się aktorstwem filmowym, pisze popularne 
felietony, tłumaczy poezję, a przede wszystkim tworzy muzykę. Bilety: 120 zł

IRA, 26.11. (niedziela), godz. 18.00 
Artyści zagrają wielkie hity z początku kariery, jak i te obecne. Z pewno-
ścią nie zabraknie „Ona jest ze snu”, „Parę chwil”, jak i najnowszego singla 
„Wybacz”. Wydali 11 płyt. Bilety: 85-90 zł do nabycia: Agencja Artystyczna 
Tamada, Sklep Pamiątki Ratusz, Biuro Podróży Veolia Dworzec PKS 



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!, Poru-
szyć wyobraźnię, Panoramy żaglowców, Statek piracki na wystawie „Rzeka”
Centrum czynne:
wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (I tura: 9.00-12.00, II tura: 12.00-15.00)
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 17 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 37 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
Zajęcia warsztatowe: 14 zł, ulgowy 12 zł, rodzinny 33 zł, grupowy 11 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 12 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 13 zł/60 min + 16 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 16 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 16 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 gru-
py po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 16 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 9 zł

Wydarzenia: 
4. urodziny CNMW 
3.11. (piątek), godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
4-5.11., godz. 11.00-17.00
Centrum przygotowało wystawę mikrofoto-grafii prezentującej życie w wo-
dzie, wodne stanowiska doświadczalne, morskie symulatory VR, laserowy 
spektakl na ekranie wodnym w przestrzeni wystawy „Rzeka”. Bilety: bilety.
mlynwiedzy.org.pl
SPiNDay 2017 (udział w ramach zwiedzania wystaw)
10.11. (piątek), godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00 
Wydarzenie organizowane w całej Polsce przez Porozumienie „Społeczeń-
stwo i Nauka”. Można skorzystać z kilku stanowisk:
Porosty na służbie: mikroskopy stereoskopowe oraz kolekcje najbardziej 
powszechnych gatunków porostów do samodzielnego oglądania. Na pod-
stawie zdobytej wiedzy każdy będzie mógł ocenić stan zanieczyszczenia 
przez SO2 najbliższej okolicy.
Smog w zimie: Goście wezmą udział w eksperymentach ilustrujących zja-
wiska konwekcji w gazach i cieczach. Spróbują ustalić przyczyny wędrówki 
barwników w rozpuszczonych w wodzie oraz wyznaczyć ruch powietrza wo-
kół nagrzanych przedmiotów. 
Problem wagi…. gazowej: przeprowadzimy kilka eksperymentów, które po-
mogą scharakteryzować wybrane gazy znajdujące się w powietrzu. Główny-
mi bohaterami będą: dwutlenek węgla, hel, tlen. Wskażemy jakie są źródła 
zanieczyszczeń powietrza, skutki takich zanieczyszczeń, oraz pokażemy, 
jak walczyć z tym problemem. Dodatkowo wyjaśnimy czym jest monitoring 
powietrza oraz indeks jakości powietrza.
Podróżniczy wieczór dla dorosłych, 16.11. (czw.), godz. 18.00-21.00
CNMW obiera kierunek na Bałkany. Bilet: 20 zł
Konferencja dla nauczycieli „Szkoła-Rozwój-Eksperyment”
25.11. (sobota), godz. 9.00-17.00
Zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie www 
Profilaktycznie o…zdrowiu, 30.11. (czwartek), godz. 18.00-21.00
Tematem będzie diagnostyka USG w ginekologii i nowoczesne metody ope-
racyjne w ginekologii. Wstęp wolny

Warsztaty: 
Przedszkole:
Wyprawa do zoo, wtorki, godz. 9.00-11.00 (3-4 lata i 5-6 lat)
Mali architekci - szlakiem zabytków z Torunia, środy, godz. godz. 9.00-11.00
Odkrywamy planetę, czwartki, godz. 9.00-11.00 (3-4 lata i 5-6 lat)
Mały naukowiec, piątki, godz. godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00
Szkoła podstawowa:
Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku o godz. 9.00 i 11.00.
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 
i 11.00-12.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-
12.00, a także we wtorki w godz. 9.00-11.00, kl. 4-7
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00, kl. 7-8 
i w czwartki w godz. 9.00-12.00 , kl. 1-6
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Warsztaty: Jak pracują nasze kości?, wtorki i czwartki. Zajęcia dla uczniów kl. 1-6. 
Leśni super bohaterowie!, środy. Zajęcia dla uczniów kl. 4-6. 
Pracownia biologiczna: Sztuka fermentacji (60 min.), Fotosynteza bez tajemnic (120 min.,  
kl. 7), Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA (120 min., kl. 7)
Pracownia fizyczna: Co pływa, a tonąć powinno (60 min.), Archiwum kryminalne (120 min., 
kl. 7)
Pracownia multimedialna: Krótka piłka marsjańska, czyli błyskawiczny kurs programowania 
łazika, wtorki (kl. 7-8), ,Jak myślą roboty? Algorytmy dla najmłodszych, czwartki (kl. 1-6), 
Rzeczna ścieżka zwiedzania (kl. 2-8)
Gimnazjum
Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 
i 11.00-12.00, a także w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-
12.00, a także we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni multimedialnej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Pracownie j.w.
Szkoła ponadgimnazjalna
Zajęcia w pracowni biologicznej odbywają się w piątki w godz. 9.00-11.00
Zajęcia w pracowni fizycznej odbywają się we wtorki w godz. 9.00-11.00
Zwiedzanie wystaw jest możliwe od wtorku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
Pracownia biologiczna: Fotosynteza bez tajemnic (120 min.), Izolacja i rozdział elektrofore-
tyczny genomowego DNA (120 min.)
Pracownia fizyczna: Archiwum kryminalne (120 min.)
Rzeczna ścieżka zwiedzania

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

Zamach na wielkiego mistrza Vernera von Orseln
11.11. (sobota), godz. 18.00
Inscenizacja, zamachu na wielkiego mistrza Vernera von Orseln to pro-
pozycja teatru historycznego przygotowana na obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Tym razem spektakl przeniesie widza do wieku 
XIV i opowie dramatyczną historię zamachu na głowę państwa zakonu 
krzyżackiego Vernera von Orseln. Wydarzenie zaprezentowane zosta-
nie przy naturalnym świetle pochodni, kaganków, świec itp. przez pro-
fesjonalną grupę teatralną oraz odtwórców historycznych, Nie zabrak-
nie walk rycerskich. 
Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł

TT

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

Duża Scena
Dwanaście miesięcy, reż. Bartosz Zaczykiewicz
14-16.11. (wtorek-czwartek), godz. 9.00, 12.00 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Roberto Zucco, reż. Lena Frankiewicz
22.11. (środa), godz. 11.00, 23.11. (czwartek), godz. 11.00, 18.00
24.11. (piątek), godz. 18.00 Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Basia sama w domu, czyli moje najgorsze święta, reż. Marek Rębacz 
(występ gościnny), 26.11. (niedziela), godz. 16.00, 19.00
To zimowa, świąteczna opowieść o dziewczynie, która prowadzi pensjonat 
w górach. Nowa autostrada niestety minęła pensjonat i nikt już do niego 
nie zagląda, pensjonat bankrutuje. W dodatku Basia jest w ciąży. Dziecko 
jest owocem jednej upojnej nocy, a ojciec dziecka nieznany. Jest wieczór 
wigilijny wieczór. I właśnie w ten wieczór, do pensjonatu nieoczekiwanie 
trafia trzech podejrzanych mężczyzn. Rusza spirala wzajemnych podejrzeń 
i oskarżeń. Mimo to, wszyscy starają się uroczyście i godnie spędzić wigi-
lijny wieczór. 
Bilety: 50, 70, 80, 100 zł (w zależności od miejsca). Organizacja: Impresariat ADS Staśkiewicz

Scena na Zapleczu
Skrzywienie kręgosłupa, czyli gra o władzę, reż. Karolina Kirsz
10.11. (piątek), godz. 19.00 premiera, 12.11. (niedziela), godz. 19.00
15-19.11. (środa-niedziela), godz. 19.00 
Jesteśmy w poczekalni. Wypalamy papierosy, pijemy kolejną kawę, prze-
glądamy stos papierów… Z napięciem patrzymy na DRZWIDOSZEFA. Co nas 
za nimi czeka? Pochwała czy nagana? Awans czy zwolnienie? Rośnie niepo-
kój i poczucie zagrożenia. Rozpoczyna się gra o awans, w której wszystkie 
chwyty, nawet te najbardziej absurdalne, są dozwolone. 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł 

Napis, reż. Paweł Paszta
23-25.11. (czwartek-sobota), godz. 19.00, 26.11. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł 

Hedda Gabler, reż. Agata Dyczko, 30.11. (czwartek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Czytanie. Dramat: „Muchy”, reż. Julia Szmyt, 27.11. (pon.)
W formie czytania performatywnego i rozmowy z widzami sprawdzimy dzi-
siejszy potencjał w dramacie z 1943 r. „Muchy” miały swoją premierę 34 
lata temu w Teatrze Horzycy – być może czas na kolejną próbę interpreta-
cji dzieła noblisty. To opowieść o strachu i manipulacji. Rozbudzanie lęku 
i poczucia winy w społeczeństwie, aby utrzymać władzę, to temat nieusta-
jąco aktualny. Zastraszanie jest metodą, która sprawdza się, niezależnie od 
ustroju politycznego, religii, czy momentu historycznego. 
Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru od 20.11. w Biurze Obsługi Widzów.

Wejściówka
Loża Kopernika – kabaret literacki, 17 i 24.11. (piątek), godz. 21.00 
Nowe miejsce w podziemiach Teatru Horzycy. Loża Kopernika opiera się 
na wyjątkowym w Polsce rodowodzie kabaretu literackiego, gdzie prócz  

TEATRY

dowcipnych skeczy komentujących współczesną rzeczywistość, posłu-
chać można lirycznej piosenki aktorskiej, czy też odkopanych w głębo-
kich kazamatach literatury tekstów zupełnie niescenicznych. Pierwszy 
program Loży opiera się na klasyce - cokolwiek to znaczy.

Poczekalnia
Czytanie. Dramat: „Dziady cz. II”- A. Mickiewicz, reż. Paweł Paszta
3-4.11. (piątek - sobota), godz. 19.00
Literacki seans spirytystyczny w podziemiu Teatru Horzycy. W formie 
czytania/ performance’u, z muzyką na żywo aktorzy teatru Horzycy ode-
grają misterium drugiej części „Dziadów”. nspiracją muzyczną wyda-
rzenia jest kantata Stanisława Moniuszki „Widma”. Opieką scenogra-
ficzną zajmie się znana z realizacji „Napisu” Ewelina Brudnicka. 
Wstęp bezpłatny

Foyer I Piętra
Salon Poezji, 5.11. (niedziela), godz. 12.00
Zapraszamy miłośników poezji oraz wszystkich tych, którym do tej pory 
kojarzyła się ona z zakurzonymi książkami. Poezja będzie żyć, wywo-
ływać emocje i inspirować! To cykl niedzielnych, bezpłatnych spotkań 
z poezją i muzyką. Pierwsze wydarzenie uświetni obecność Anny Dym-
nej, wybitnej aktorki i pomysłodawczyni Krakowskiego Salonu Poezji. 
Posłuchamy wierszy księdza Jana Twardowskiego w wykonaniu Anny 
Dymnej i Krzysztofa Orzechowskiego. Wstęp bezpłatny

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

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki Bilety: 16 zł, w niedzielę 18 zł

3.11. (piątek), godz. 10.00, 11.30 
5.11 (niedziela), godz. 12.00, 14.00
7-8.11.(wtorek-środa), godz. 10.00
Bleee... 9-10.11. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 11.30 Bilety: 18 zł

Historia Calineczki Bilety: 16 zł, w niedzielę 18 zł

12.11. (niedziela), godz. 12.00, 14.30
14-15.11. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Czerwony Kapturek Bilety: 16 zł

16.11. (czwartek), godz. 9.30, 11.30
17.11. (piątek), godz. 9.30, 12.00



Księga Dżungli Bilety: 18 zł, w niedzielę 20 zł

19.11. (niedziela), godz. 16.30 - premiera
21.11. (wtorek), godz. 9.30 
22-23.11. (środa-czwartek), godz. 9.30, 12.00
29-30.11. (środa-czwartek), godz. 9.30, 12.00
Klasyczne opowiadania ze zbioru R. Kiplinga ułożone zostały w wartką 
historię chłopca wychowanego w lesie przez wilki. W spektaklu krok 
po kroku przedzieramy się przez najgłębsze zakątki tropikalnej pusz-
czy, poznając panujące w niej prawa, zwyczaje, tajemnice i sekrety. Jak 
się okazało, reguły panujące w świecie zwierząt nie wiele różnią się od 
tych, które tworzą ludzie... 
32. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, 24-27.11.
Przedstawienia:
Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko 
z koncertem „Atramentowa”
Jan Peszek „Podwójne solo. Autobiografia”
Piotr Kondrat „Szekspir - siedmiu błaznów”
Agata Kucińska „Dziewczyny jak złoto”
Marcin Bortkiewicz „Satana”
Olga Belova „Marina”
Martyna Kleszczewska „Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir”
Iga Jambor-Skupniewicz „Mamusiu, co to za ptaszek”
Marta Pohrebny „Rozmaryn”
Aleksandra Lis „Jutro będzie za późno” (spektakl Kujawsko-Pomorskie-
go Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu)
Prócz tego odbędą się warsztaty, wystawa, projekcja filmu. Jeden z dni 
festiwalowych odbędzie się w Chełmnie.

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

Uwaga! Z powodu remontu siedziby, zmiana lokalizacji:
spektakle i imprezy, oprócz tych dla najmłodszych: Fundacja Tumult, Rynek Nowomiejski 28
spektakle dla maluchów (Rosnę i Afrykańska Przygoda): byłe Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych, ul. Sienkiewicza 38. Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4

Hemar Marchewka, czyli próba generalizacji, 6.11. (pon.), godz. 19.00
Złoto i liście, 8-9.11. (środa-czwartek), godz. 9.00, 12.00
Kolacja na cztery ręce, 14-15.11. (wtorek-środa), godz. 19.00
Na Dużym Ekranie, czyli Kino w Teatrze, 16.11. (czw.), godz. 19.00
Jacek i Placek na tropie księżyca
17.11. (piątek), godz. 9.00, 12.00, 18.11. (sobota), godz. 16.00
Jutro będzie za późno 
25.11. (sobota), godz. 19.30, 26.11. (niedziela), godz. 18.00
Monodram muzyczny (pierwszy spektakl konkursowy w ramach 32. To-
ruńskich Spotkań Jednego Aktora)
Tajemnica Tomka Sawyera – musical 
28.11. (wtorek), godz. 9.00, 12.00, 29.11. (środa), godz. 8.30, 11.30
Miejsce: CKK Jordanki

Agnieszka Grochowicz – Piosenki Wojciecha Młynarskiego
30.11. (czwartek), godz. 19.00
Agnieszka Grochowicz jest wokalistką oraz autorką tekstów piosenek 
współpracującą z czołówką polskich kompozytorów piosenki takich jak 
Zygmunt Konieczny, Andrzej Zarycki, Jerzy Derfel. W Toruniu zaprezen-
tuje projekt „Taka Piosenka Taka Ballada” składający się z piosenek 
Wojciecha Młynarskiego z różnych okresów twórczości, zarówno z Jego 

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

Mother! premiera: 3.11. horror, USA 2017
Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta, premiera: 3.11.
komedia, Chiny, USA 2017
Pewnego razu w listopadzie, premiera: 3.11.
dramat obyczajowy, Polska 2017
Suburbicon, premiera: 10.11. komedia kryminalna, USA 2017
Listy do M. 3, premiera: 10.11. komedia rom., Polska 2017
Kryptonim HHhH, premiera: 10.11.
biograficzny, thriller, wojenny, Belgia, Francja, USA, Wielka Brytania 2017
Slumber, premiera: 10.11. horror, USA, Wielka Brytania 2017
Kobieta, która odeszła, premiera: 10.11. dramat, Filipiny 2016
Liga Sprawiedliwości, premiera: 17.11. akcja, Sci-Fi, USA 2017
Najlepszy, premiera: 17.11. biograficzny, dramat, sportowy, Polska 2017
Manifesto, premiera: 17.11. dramat, Australia, Niemcy 2015
Sprawa Chrystusa, premiera: 17.11. dramat, USA 2017
Morderstwo w Orient Expressie, premiera: 24.11. krym., USA, Malta 2017
Cicha noc, premiera: 24.11. dramat, Polska 2017
Coco, premiera: 24.11. animacja, familijny, przygodowy, USA 2017
Tom of Finland, premiera: 24.11.
biograficzny, dramat, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja 2017
Mikołaj w każdym z nas, premiera: 24.11.
familijny, Norwegia 2016

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

repertuaru jak i artystów z nim współpracujących. Wokalistka wystąpi 
w towarzystwie znakomitych krakowskich muzyków, a podczas koncertu 
usłyszymy muzykę m.in. Jerzego Wasowskiego, Krzysztofa Komedy, czy 
Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza.

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

Miłość po włosku - spektakl kabaretowy, 26.11. (niedz.), godz. 17.00
Kobiety w bieliźnie, tancerze go-go, zakochane nastolatki i polscy hydrau-
licy. To nieco pikantna historia miłosna, która toczy się w rodzinie o moc-
no skomplikowanych wzajemnych zależnościach. Historia opowiedziana 
w piosenkach, których całkiem nowy, kabaretowy tekst przymierzono do 
lubianych włoskich przebojów znanych z repertuaru Drupiego, Adriano 
Celentano, Francesco Napoli i innych. Scenariusz: Jacek Pietruski, opra-
cowanie muzyczne: Krzysztof Zaremba, obsada: Anna Katarzyna Chudek, 
Grażyna Rutkowska-Kusa, Krzysztof Grzęda, Krzysztof Zaremba.
Miejsce: Hotel Bulwar
Rezerwacja biletów: tel. 733 333 440, 513 020 033, www.interticket.pl oraz kasa przed spekta-
klem, cena: 14 zł (promocja w ramach akcji Toruń za pół ceny. Poza promocją: 28 zł)

Bilety: Sale ekspozycyjne - 10 zł normalny; 7zł ulgowy
Film „Księga Toruń” 3D - 10 zł normalny; 6 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + film 3D - „Księga Toruń” 15 zł normalny; 11 zł ulgowy 

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

Pasja podróżowania

Wystawa czasowa: 
Wśród Indian kolumbijskiej selwy. Kolekcje etnograficzne Borysa 
Malkina, do 26.11.
Wystawa zorganizowana z okazji 100. rocznicy urodzin Borysa Malkina

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, bie-
siady piernikowe
Bilety: Interaktywna wystawa 10 zł normalny; 7 zł ulgowy
Warsztaty wypieku: 8 zł normalny; 6 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 13 zł normalny; 9 zł ulgowy

Imprezy:
Tańczył Marcin z Katarzyną, czyli jak smakuje niepodległość. 
Dziedzictwo kulinarne Kujaw i Pomorza, 11-25.11.
Projekt łączy dwa elementy dziedzictwa kulinarnego Kujaw i Pomorza: 
gęsinę i piernik, które odnoszą się bezpośrednio do tradycji regional-
nych obchodów Święta Niepodległości, wpisując się w tradycje świę-
towania dnia św. Marcina oraz św. Katarzyny. Przewiduje się wiele 
wydarzeń: warsztaty, pokazy, degustacje kulinarne, prelekcje, zajęcia 
edukacyjne, podczas których uczestnicy będą poznawać tajemnice 
polskiego świętowania, zwyczajów niepodległościowych i kulinarnych. 
Będzie to smaczna lekcja historii, podczas której na uczestników oddzia-
ływać będą zapachy, smaki, praktyka wspólnego spożywania posiłku, 
budowania wspólnoty stołu – w nawiązaniu do wspólnoty narodowej, 
wspólnego świętowania niepodległości połączonej z tradycjami kulinar-
nymi regionu. 
 

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 

Wystawa czasowa:
Życie nad Wisłą dawniej i dziś, 10-26.11.
Prezentacja z okazji Roku Rzeki Wisły prac uczestników VII Wojewódzkie-
go Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu. Współorganizator: 
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

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

Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Galeria sztuki gotyckiej 
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 końca XVIII wieku do 1939 roku 
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy 
Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765 

Wystawy czasowe: 
•  Wiślanym szlakiem. Nadwiślańskie krajobrazy
•  Moja Przygoda w Muzeum. XXXIX Międzynarodowe spotkania 

artystyczne dla dzieci i młodzieży – wystawa pokonkursowa, do 12.11.
•  Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele, do 15.06.
•  Wystawa fotografii Andrzeja Kamińskiego
•  Rzemiosło i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia, do 8.04.2018
•  Stefan Narębski. Architekt, konserwator, profesor, 24.11. (piątek), 

godz. 17.00, do 11.03.2018

Wieża Ratuszowa

Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-20.00
Bilety: Sale ekspozycyjne - 13 zł normalny; 10 zł ulgowy
Wieża - 13 zł normalny; 9 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 21 zł normalny; 16 zł ulgowy 

Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35
 
Świat Orientu

Wystawy czasowe:
•  Basho Matsuo we współczesnej kaligrafii, do 12.11.
•  Japonia spod kwitnącej wiśni. Wystawa fotograficzna Krzysztofa 

Muskalskiego, 17.11. (piątek), godz. 17.00, do 11.02.

Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności
Księga Toruń 3D – pokaz makiety historycznej Torunia

Wystawy czasowe:
Toruń – życie nad Wisłą, 10.11. (piątek), godz. 17.00, do 25.02.



godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota, niedziela: 10.00-16.00
1.11. i 11.11. – nieczynne
Bilety: 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 ekspozycje czasowe: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na wystawę „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej”: 2 zł
Park Etnograficzny w Kaszczorku: normalny 5 zł, ulgowy 3 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:
Wszyscy Święci już śpiewajcie! Pieśni do świętych patronów
8.11. (środa), godz. 18.00
33. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na wspól-
nym śpiewaniu. Z okazji Roku Rzeki Wisły przywołamy postaci świętych 
patronów pomyślnej żeglugi. Z uwagi na listopadowe święta i wspo-
mnienia nie zabraknie także pieśni do opiekunów dobrej śmierci oraz 
do patronów spraw matrymonialnych. Do udziału zapraszamy młodzież 
i osoby dorosłe. Zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich 
śpiewaków i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

Taniec ze śmiercią czyli Dzień Zmarłych w Meksyku
23.11. (czwartek), godz. 12.00 
68. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. W programie prezentacja Eweliny Gałązki nt. zwyczajów związa-
nych z obchodami Dnia Zmarłych w Meksyku oraz fragmenty relacji fil-
mowych. Na zakończenie wykonamy papierowe danaidy – motyle, pod 
postacią których – według powszechnego wierzenia – przybywają na 
ziemię dusze przodków oraz kolorowe papel picado – meksykańskie wy-
cinanki ludowe. Każdy z uczestników otrzyma przepisy na pan de muerto 
(chleb zmarłych) i na słodkie czaszeczki. Prowadzenie: Maria Pokrzyw-
nicka. Warto pamiętać o okularach do czytania. Bilet: 3 zł/os. 

EDUKACJA 
Dla przedszkoli
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludowej 
w działaniach twórczych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci wiejskich. Podczas zajęć 
w październiku dzieci poznają świat lnu, obejrzą ubrania z babcinej skrzyni i spróbują prac przy 
przetwarzaniu rośliny w tkaniny za pomocą tradycyjnych narzędzi. 
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
Folder: kultura, plik: codzienność 
Zajęcia edukacyjne dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych na wystawie Tajemnice codzien-
ności W programie: poznawanie realiów życia na Kujawach i Pomorzu na wsi i w małych mia-
steczkach na przełomie XIX i XX wieku. 
Tradycja wróżb andrzejkowych (termin do wyboru 28 lub 29.11., godz. 10.00)
Spotkania interaktywne dla młodzieży 13+ na temat tradycji wróżb matrymonialnych w różnych 
regionach Polski. Jak i kiedy wróżyli sobie kawalerowie i panny? Kim byli patroni spraw małżeń-
skich? Jakie były magiczne zabiegi na szczęśliwą miłość? Uczestnicy wezmą udział we wspólnej 
zabawie w odgadywanie przyszłości. 
W dawnej szkole wiejskiej 
Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności… w części zaaranżowanej na izbę szkolną. Uczest-
nicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach zaborów i w okresie 
międzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, liczenia na liczydle, przy-
mierzą ośle uszy. 
W to mi graj! 
Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wysta-
wach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych.  

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 z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dział Edukacji MET, 
tel. 56 622-89-43.

Oferta specjalna na zamówienie dla szkół, grup studentów, a także grup pracowniczych i prywat-
nych – rozgrywki w planszowe gry ekonomiczne w ramach współpracy z Małopolskim Instytutem 
Kultury w Krakowie: 
Oil City. Galicyjska gorączka czarnego złota
Dzięki tej grze – świetnie się bawiąc – można rozwinąć swoje kompetencje w zakresie biznesowe-
go myślenia, kształtować postawę przedsiębiorczości, a także poznać mechanizmy powstawania 
nafciarskich fortun na polskich ziemiach na przełomie XIX i XX wieku. Liczba graczy: 9-30 os, wiek: 
13+, czas rozgrywki: 90-120 minut.
Chłopska Szkoła Biznesu
Gra inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego tkackiego ośrodka 
andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej, w atrakcyjny sposób uka-
zuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, 
rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Liczba graczy: 12–30, wiek: 12+, 
czas rozgrywki: 45–60 minut.
Bilety: 3 zł. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe 
terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl. 

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

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

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Ekspozycja prezentuje najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od dawnej broni i średnio-
wiecznej ceramiki, poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w. (m. in. obrazy 
z warsztatu Jana Brueghela Starszego) po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Gabinet reprezentacyjny JM Rektora UMK 
Możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których przyjmowani są najważniejsi goście uniwersyteccy.

Wystawa czasowa:
Józefa Czapskiego życie wśród książek, do 28.01.2018
Wystawa realizowana w ramach Festiwalu Józefa Czapskiego. Pokazane 
zostaną dwa obrazy olejne, dwie prace graficzne oraz kilkadziesiąt rysun-
ków z kolekcji Muzeum Uniwersyteckiego, Archiwum Emigracji i Towarzy-
stwa Przyjaciół Archiwum Emigracji. Ponadto, pokazane zostaną książki 
z biblioteki malarza, pełne rysunków, dedykacji i marginaliów oraz nie-
znane listy Czapskiego do redaktorów „Wiadomości”, niektóre także z ry-
sunkami. Ciekawostką będą listy Hanki Ordonówny do mjra Józefa Czap-
skiego z prośbą o pomoc, a także rękopis dwóch wierszy Gałczyńskiego 
dedykowanych malarzowi. Wystawie towarzyszy folder.
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 Muzeum Diece-
zjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, rzeźby 
polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wi-
słą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmen-
ty 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 pod-
stawowa
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 wyrabianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdro-
wasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w ję-
zyku 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, misiów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i in-
nych zabawek, ale również wystawę starych fotografii dokumentujących szczę-
śliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych bajek na dawnych projek-
torach 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 zorganizo-
wane - do 60 osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena 
- 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, 
edukacja@grebocin.pl

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

Biało-czerwono-biali. Współczesna sztuka białoruska, do 3.12.
Otwarciu wystawy będzie towarzyszył performans Victora Petrova.
Niezależna sztuka białoruska, rozwijająca się poza obiegiem oficjalnym, charak-
teryzuje się wysoką jakością artystyczną i oryginalnością. Artyści odnoszą się do 
korzeni awangard lat 20. XX wieku, rodzących się na ich terenach, jak i współ-
czesnych światowych tendencji. Pokażemy prace siedemnastu artystów, zarówno 
mieszkających na Białorusi, jak i w Unii Europejskiej, głównie w Niemczech.
David Lynch. Silence And Dynamism
12.11. (niedziela), godz. 17.00, do 18.02.2018
Realizowana w ramach 25. edycji Camerimage Festival wystawa, na którą zapra-
szają Fundacja Tumult i Centrum Sztuki Współczesnej, to unikalna na skalę euro-
pejską, przekrojowa prezentacja dorobku artystycznego Davida Lyncha – wybitne-
go twórcy kina, telewizji i sztuk plastycznych. W skład retrospektywnego pokazu 
dzieł wejdą między innymi obrazy olejne, akwarele, rysunki, litografie, fotografie, 
utwory muzyczne, reklamy, filmy krótkometrażowe oraz wideoklipy.
Gregory Crewdson. Cathedral of the Pines
12.11. (niedziela), godz. 17.00, do 7.01.2018
Festiwal Filmowy Camerimage i CSW „Znaki Czasu”, we współpracy z galerią Ga-
gosian w Nowym Jorku mają przyjemność przedstawić zbiór nowych fotografii au-
torstwa Gregory’ego Crewdsona. Twórczość fotograficzna amerykańskiego twórcy 
zachwyca zarówno krytyków, jak i kolekcjonerów na całym świecie. Artysta czerpie 
pełnymi garściami z malarskiej i filmowej estetyki. Pieczołowicie przygotowane 
i szczegółowo opracowane kadry momentalnie zapadają w pamięć widza i stano-
wią klasę samą w sobie.

godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00
piątek, godz. 10.00-20.00, sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00
Bilety: na jedną wystawę: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł
rodzinny na wszystkie wystawy 20 zł
na wszystkie wystawy oprócz wystaw specjalnych/komercyjnych: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na jedną wystawę specjalną / komercyjną: normalny 12 zł, ulgowy 8 zł
na dwie wystawy specjalne / komercyjne: normalny 20 zł, ulgowy 14 zł

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
2.11. (czwartek), godz. 16.30
Po wystawie „Biało-czerwono-biali. Współczesna sztuka białoruska” oprowadza 
Paulina Kuhn. Zbiórka przy recepcji. Wstęp wolny, bez zapisów
XI Festiwal Performance „Koło Czasu”
24.11. (piątek)
•  godz. 16.00 otwarcie festiwalu
•  godz. 16.30-20.00 działania performance
25.11. (sobota), godz. 13.00-20.00 działania performance
26.11. (niedziela) godz. 13.00-16.00 działania performance
Jedyna cykliczna impreza artystyczna w Toruniu w całości poświęcona działaniom 
o charakterze performatywnym i wideo performance. Jest to festiwal cykliczny,  

SGALERIE



Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych
15.11. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Z dala od orkiestry” (2017), reż. Rafael Lewandowski. Pre-
lekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Spacer po aktualnych wystawach, 22.11. (środa), godz. 12.00
Po wystawie Davida Lyncha „Silence and Dynamism” oprowadza dr Ra-
dosław Osiński. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów
Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet 
i więcej Zajęcia w dwóch grupach: 29.11. (środa), godz. 12.00 
(początkująca) i 30.11. (czwartek), godz. 12.00 (średniozaawansowana)
Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl lub 
56 610-97-24

Centrum Literatury

Spacer tematyczny: Toruńskie cmentarze, 4.11. (sobota), godz. 12.00
Proponujemy spacer śladami zabytkowych nagrobków znajdujących się 
na toruńskich nekropoliach. Spacer poprowadzi Michał P. Wiśniewski. 
Bilet: 1 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl
(Nie)codzienne dzieła sztuki, 8.11. (środa), godz. 18.00
Wykład Jerzego Brukwickiego pt. „Nowy rozdział polskiego plakatu – Se-
bastian Kubica”. Kolejne spotkanie z cyklu – tym razem tematem będzie 
polska szkoła plakatu w nowej odsłonie. Wstęp wolny
Obrazy z historią w tle, 14.11. (wtorek), godz. 18.00
Cykl niecodziennych wykładów, mający na celu prezentację bardziej lub 
mniej znanych dzieł sztuki, które nawiązują w sposób nie zawsze oczy-
wisty do wydarzeń historycznych. Wykłady mają formę rozmowy history-
ka z historykiem sztuki. Wstęp wolny
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 15.11. (śr), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską–Czakyro-
wą. Tym razem rozmowę rozpoczniemy od książki „La visite de Petite 
Mort” („Odwiedziny małej śmierci”). Autorką tekstu i ilustracji jest Kitty 
Crowther. Wstęp wolny
Orient Express, 21.11. (wtorek), godz. 17.00 
Przystanek Polscy Muzułmanie – Tatarzy. Jak zwykle usłyszymy dwa wy-
kłady: Rafał Berger: Hassan i Maciej Konopaccy – Tatarzy bydgoszcza-
nie, Magdalena Lewicka: Kitaby, hramotki i daławary – rękopiśmienne 
księgi polskich Tatarów. Wstęp wolny
Historia mody – Japoński styl, 23.11. (czwartek), godz. 18.00
Po wakacyjnej przerwie kontynuujemy wykłady na temat mody. W kolej-
nych odsłonach zaprezentowane zostaną ubiory z różnych kontynentów 
i kultur. Wykład poprowadzi Katarzyna Paczuska. Wstęp wolny
Zawód: ilustrator – spotkanie z Sebastianem Frąckiewiczem
24.11. (piątek), godz. 17.30
Co łączy projekty postaci do gry „Wiedźmin”, koszulkę Slayera, prze-
wodnik po Szczecinie dla dzieci i „Księgę dżungli”? Za każdym projek-
tem stoi człowiek – ilustrator. Polska ilustracja od lat 60. jest światowym 
fenomenem – ceniona, dostrzegana i nagradzana, ale zawieszona mię-
dzy światem sztuk wizualnych, projektowaniem graficznym a literaturą, 
nieczęsto staje się tematem książek innych niż naukowe. W jakiej kon-
dycji jest polska ilustracja dziś? To książka o inspirujących, barwnych 
ludziach, dla których obraz jest pierwszym językiem. Wstęp wolny
Wieczór Scrabblowy, 27.11. (poniedziałek), godz. 18.00–21.00
Zapraszamy wszystkich fanów Scrabble na rozgrywki! Dla wytrawnych 
graczy to okazja, żeby zmierzyć się z innymi pasjonatami w tzw. realu, 

organizowany od 2007 roku, będący przede wszystkim spotkaniem mło-
dych twórców – absolwentów i studentów polskich uczelni artystycznych. 
Zapraszani są także artyści uznani w tej dyscyplinie sztuki. Jeden z wątków 
polega na celowym włączaniu odbiorców do interakcji. To niezwykle waż-
ne w sytuacji, kiedy ciągle jest duża bariera pomiędzy artystą i odbiorcą 
w odniesieniu do aktualnych propozycji artystycznych, przede wszystkim 
takich, które są działaniami plastycznymi. Do Torunia przyjeżdżają artyści 
z całej Polski, wśród nich są też artyści związani ze środowiskiem toruń-
skim, absolwenci i studenci UMK. Od 2012 roku Koło Czasu jest festiwa-
lem międzynarodowym. W tegorocznej edycji, weźmie udział dwudziestu 
pięciu twórców performance z Polski, Ukrainy, Irlandii, Szkocji i Czech.
Artyści: Marta Bartczak, Mateusz Bautembach, Jędrzej Cichosz, Dariusz 
Fodczuk, Łukasz Głowacki, Barbara Gryka, Konrad Juściński, Volodymyr 
Kaufman, Krzysztof Kula, Krzysztof Kulbicki, Piotr Kumor, Przemysław 
Kwiek, Mikołaj Makiłła, Laura O’Connor, Justyna Piotrowska, Przemysław 
Przepióra, Natalia Reszka, Patryk Różycki, Yaryna Shumska, Marcin Sta-
choń, Marian Stępak, Jiri Suruvka, Alina Śmietana, Artur Tajber, Volody-
myr Topiy, Wiesław Wachowski
Dodatkowe wydarzenia: 24.11. (piątek), godz. 15.00 ekspozycja autor-
stwa lwowskiego artysty Wolodymyra Topiy’a w Galerii ZPAP – Nurt. 

Wydarzenia dla dzieci
Bajki z rzutnika, 4.11. (sobota), godz. 12.00
Jak co miesiąc zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze 
w Czytelni CSW. Kontynuujemy nasz cykl w ramach projektu „Patriotyzm 
jutra”. Tym razem obejrzymy opowieść pt. „Smok i królewna”. 
Wstęp wolny. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Wyprawa w głąb sztuki, 18.11. (sobota), godz. 12.00
Tym razem zdradzimy kilka tajemnic na temat kolekcji CSW – gdzie 
mieszka, kto się nią zajmuje i po co w ogóle jest. Zaprosimy na spotkanie 
z bardzo tajemniczą pracą Joachima Fleischera, która zdecydowanie woli 
„pozostać w cieniu”, my natomiast wspólnie ją prześwietlimy. Dla dzieci 
w wieku 6-12 lat z opiekunami. 
Wstęp: 8 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-5 lat wraz z opiekunami.
7.11., 8.11. Dynia
Duża, mała, pomarańczowa (i nie tylko). Zobaczymy, co wewnątrz chowa ta dyniowa głowa.
14.11., 15.11. Spiżarnia
Zima tuż tuż, więc zapasy trzeba zacząć robić już!
21.11., 22.11. Wiewiórka
Znak rozpoznawczy tej miłej pani to ruda kita i orzech na zimę przez nią zbierany.
25.11. godz.12.30–13.30 Zmysło-sobota (dodatkowa grupa na zapisy): Wiewiórka
28.11., 29.11. Sowa
Mówią: „Sowa mądra głowa”, więc na zajęciach jest obowiązkowa.
Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl. Wstęp: 10 zł/os.

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Grafika na warsztat! Spotkanie 2, 14.11. (wtorek), godz. 12.00
Cykl spotkań i warsztatów artystycznych, podczas których uczestnicy 
będą mieli okazję poznać podstawy grafiki warsztatowej. Drugi etap bę-
dzie kontynuacją pracy nad matrycą graficzną. Uczestnicy wykonają od-
bitkę za pomocą prasy graficznej. Autorska grafika powstanie w dwóch 
wersjach, różniących się procesem technologicznym. 
Prowadzenie: Martyna Rzepecka, Dorota Sobolewska. 
Wstęp 1 zł, zapisy: dorota.sobolewska@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

a nie przed ekranem komputera, a dla początkujących – początek wspa-
niałej przygody z najpopularniejszą grą słowną na świecie. Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej

Wydarzenia:
Retrospektywa filmowej twórczości Davida Lyncha
szczegółowe informacje na www
Cykl edukacyjny „Literatura niemiecka na ekranie”, wtorki, godz. 13.45
Cykl spotkań przybliżających wybrane ekranizacje dzieł autorów zali-
czanych do najwybitniejszych twórców języka niemieckiego: Johann 
Wolfgang von Goethe, Heinrich von Kleist, Tomasz Mann i Robert Musil. 
O fenomenie kinowych adaptacji literatury niemieckiej opowie dr hab. 
Małgorzata Klentak-Zabłocka z Katedry Filologii Germańskiej UMK.
•  14.11. (wtorek), godz. 13.45 „Faust” (1926), reż. F. Wilhelm Murnau
•  21.11. (wtorek), godz. 13.45 „Faust” (2011), reż. Aleksandr Sokurow
•  28.11. (wtorek), godz. 13.45 „Niepokoje wychowanka Törlessa” (1966), 

reż. Volker Schlöndorff
Wstęp wolny
Kino Dla Seniora, 15.11. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Z dala od orkiestry”, reż. Rafael Lewandowski, Polska 2017. 
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł
Plakatobranie, 4.11. (środa), od godz. 13.00

Repertuar:
Beksińscy. Album wideofoniczny, reż. Marcin Borchardt, Polska, 2017
Historia wybitnego malarza Zdzisława Beksińskiego i jego skomplikowanej relacji z synem Tom-
kiem, popularnym dziennikarzem muzycznym, cierpiącym na depresję i podejmującym wielokrot-
nie próby samobójcze. Wstrząsający, dokumentalny dramat rodzinny precyzyjnie zrekonstruowa-
ny na podstawie prywatnych, nigdy wcześniej w takiej formie niepublikowanych, dźwiękowych, 
filmowych i fotograficznych materiałów z archiwum Beksińskich. Scenariusz oparty na bestsellero-
wej biografii Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny”.

Cicha noc, reż. Piotr Domalewski, Polska, 2017
Adam, na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom 
na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowa-
dzać kolejnych krewnych w swoje plany. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy świąteczny 
gość oznajmia, że zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie z polską tradycją, na stole pojawia się alkohol. 
Nikt z rodziny nie spodziewa się, jak wielki wpływ na życie ich wszystkich będą miały dalsze wy-
darzenia tej wigilijnej nocy.

Mefisto, reż. Julian Rosefeldt, Australia/Niemcy, 2016
Nagrodzona Oscarem Cate Blanchett („Carol”, „Blue Jasmine”) wciela się w 13 różnych postaci – 
od wokalistki punkowego zespołu, przez gospodynię domową, wdowę, robotnicę, naukowca, aż 
po bezdomnego mężczyznę, aby zderzyć najbardziej radykalne idee XX wieku z otaczającą nas 
rzeczywistością. Bezkompromisowe, hipnotyczne i wspaniale nakręcone kino w reżyserii Juliana 
Rosefeldta, jednego z wiodących artystów sztuki współczesnej.

Młynarski. Piosenka Finałowa, reż. Alicja Albrecht, Polska, 2017
Film dokumentalny, to przede wszystkim ostatni bardzo osobisty, szczery wywiad z bohaterem. 
Film dopełnia ponad 30 wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół, między innymi: Janusza Gajo-
sa, Janusza Głowackiego, Jerzego Derfla, Janusza Senta, Włodzimierza Korcza, Ewy Bem, Janusza 
Stokłosy, Ireny Santor, Michała Bajora, Magdy Zawadzkiej, Krystyny Jandy, Rodziny i tych, którzy 
z nim tworzyli i dla których tworzył: wybitni kompozytorzy, aktorzy, piosenkarze. Te niezwykle 
uczciwe, bez cenzury, opowieści o Wojtku zbudowały portret niezwykłego artysty, ale też człowie-
ka z wyraźnym pęknięciem, zmagającego się z ludzkimi słabościami.

Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski, Polska, 2017
Głównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas, do dziś, pozostaje oso-
bą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków 
i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz 
ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dy-
stansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby 
w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył 
o swoje życie.

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

do 5.11.
Persona 2017: Kazumasa Nagai
Beata Ewa Białecka - Akupiktury
Dominika Krechowicz - Błękit Szadółek

Olga Kisseleva - Najlepsze miejsce pod słońcem: Doświadczenie 
dynamicznego mapowania
17.11. (piątek), godz. 18.00, do 7.01.2018
Wystawa w poetycki sposób odwołuje do rozgrywek geopolitycznych 
oraz ekonomicznych na arenie międzynarodowej. Cytat „domagać się 
miejsca pod słońcem” pochodzi z przemówienia wygłoszonego w w 1897 
roku przez ministra spraw zagranicznych rządu niemieckiego Bernarda 
von Bülowa. Powiedział on: „Niemcy nie chcą naturalnie przesuwać niko-
go w cień, ale im również należy się jakieś miejsce pod słońcem”. Słowa 
te w dzisiejszym świecie mogą nabierać różnych znaczeń. Mogą dotyczyć 
zarówno agresywnej polityki ekonomicznej, jak też subiektywnych defi-
nicji konceptu „miejsca pod słońcem”, np. „indywidualnej chęci odnie-
sienia sukcesu”. Ideą wystawy jest otwarcie się na różne zagadnienia 
współczesnego świata, obserwowane z różnych perspektyw. Olga Kisse-
leva to artystka rosyjskiego pochodzenia. Jej twórczość bazuje na prze-
słankach naukowych – formułuje hipotezy, aby wyjaśnić skomplikowane 
problemy i w miarę możliwości zaproponować ich rozwiązanie. Artystka 
odwołuje się często do doświadczeń konkretnych dyscyplin: genetyki, 
biologii, geofizyki, jak również nauk politycznych i społecznych. Artyst-
ka wystawiała m.in. Centre Georges Pompidou w Paryżu, Art Institute of 
Chicago, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia w Madrycie, Kiasma 
w Helsinkach. Kisseleva wykłada na paryskiej Sorbonie.
Czarna dziura – wystawa zbiorowa, 17.11. (pt.), godz. 18.00, do 7.01.
artyści: Konrad Juściński, Katarzyna Klich, Anna Róża Kołacka, Marek 
Kucharski, Ewa Kulesza, Kasper Lecnim, Iwona Ogrodzka, Agnieszka Ma-
stalerz, Martyna Pająk, Natalia Pakuła, Aga Piotrowska, Zuzanna Rokita, 
Marta Stachowska, Paweł Stasiewicz, Maja Staśko, Natalia Wiśniewska, 
Ewa Żuchnik. Na wystawie prezentowane są prace inspirowane zagadnie-
niem czarnej dziury. Jak piszą kuratorki projektu – Urszula Kluz-Knopek 
i Marta Ostajewska: „Czarna dziura to czysta transcendencja, czasoprze-
strzeń, której nic, nawet światło, nie może opuścić. Rodzi się w miejscu 
umierających gwiazd, pochłania materię, a zderzając się z innymi czarny-
mi dziurami osiąga wielkość milionów mas Słońca. Nie można się z niej 
wydostać, wyznacza granicę bez powrotu.”. Selekcja prac artystów, które 
pojawiły się w tematycznym magazynie „Woof Woof Arf Arf” (2016) wyda-
wanym przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Marta Szulc - Formy przejściowe, 17.11. (pt.), godz. 18.00, do 7.01.
Zainteresowanie Marty Szulc miedziorytem opiera się na ciągłych pró-
bach zdefiniowania tego medium na nowo. Głównym elementem „Form 
przejściowych” jest matryca graficzna, która staje się samodzielnym dzie-
łem. O jej pierwotnej funkcji przypomina odbitka, jednak w odróżnieniu 
do tradycyjnie rozumianej grafiki, jej uzyskanie nie jest celem działania 
artystki. Projekt koncentruje uwagę na miedzi. Marta Szulc – ur. 1980 r.  
w Płocku, mieszka i pracuje w Brwinowie pod Warszawą. Absolwentka 



Wydziału Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Charakte-
rystyczna dla jej twórczości jest symbioza tradycyjnych mediów (mie-
dzioryt, akwarela) oraz technologii, która powoli przejmuje rolę natury 
i coraz częściej staje się tematem prac.

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:
Wirówka – spotkanie z Bianką Rolando, 9.11. (czwartek), godz. 18.00
Bianka Rolando – profesor SWPS w zakresie sztuki, artystka, ilustra-
torka, poetka. Swoje prace wystawiała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, w Instytucie Polskim w Rzymie, w Kunsthalle Bratislava / 
Dom Umenia. Stale współpracuje z galeriami Foksal i Leto. Opublikowa-
ła „Małą książkę o rysunku” (2013) oraz książki poetyckie, a ostatnio 
„Łęgi” (2015) i „Pascha” (2016). Szczególnie fascynują ją zagadnienia 
książki, możliwych i niemożliwych połączeń ilustracji i tekstu oraz kre-
atywne projektowanie komunikacji wizualnej. Ukończyła poznańską 
Akademię Sztuk Pięknych w 2005 roku. Od 2012 roku pracuje w School 
of Form w SWPS w Poznaniu. Prowadzenie: Malina Barcikowska, Filip 
Pręgowski. Wstęp wolny
Projekt dla…: wykład prof. Janusza Górskiego
21.11 (wtorek), godz. 18.00
Janusz Górski – projektant książek i wydawca. Absolwent Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziału Malarstwa i Grafiki 
PWSSP w Gdańsku. Profesor na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku. Wie-
lokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursie Najpiękniejsze Książki 
Roku, laureat Nagrody Honorowej Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek (2006). Od lat projektuje książki dla najważniejszych instytu-
cji polskiej kultury. Współzałożyciel, razem ze Stanisławem Rośkiem, 
wydawnictwa słowo/obraz. Redaktor naczelny i dyrektor artystyczny 
wydawnictwa Czysty Warsztat, redaktor naczelny i dyrektor artystyczny 
Oficyny Gdańskiej. Współautor Encyklopedii Gdańska. Autor wywiadów 
z twórcami polskiej szkoły grafiki: Jak ktoś mógł na to pozwolić!, Józef 
Wilkoń. Szum drzew, Wojciech Fangor: Ja, Kilian dzieciom. Kurator Gale-
rii Plakatu AMS. Wstęp wolny
Neurofizjologia artysty w performance, 25.11. (sobota), godz. 17.00
Sesja 7. eksperymentu Fundacji Artystyczno-Badawczej om – organizmy 
i maszyny w kulturze. Performance: Aleksandra Sojak-Borodo, Artur Taj-
ber, Anka Leśniak. Wstęp wolny

Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 26.11. (niedz,), godz. 12.00 
Wstęp wolny

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skie-
rowane są do różnych grup wiekowych, a podczas zajęć ich uczestnicy będą mogli doświadczyć 
całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki. 
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl (kontakt: Natalia Cieślak). Wstęp na warsz-
taty podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8 

Justyna Lipka – Malarstwo i rysunek, 3.11. (pt), godz. 17.00, do 17.11.
Debiut Justyny Lipki. Świeżo upieczona absolwentka malarstwa i witrażu 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK zaprezentuje swój dyplom w entoura-
ge’u niezwykłego rysunku z ostatniego okresu studiów. Rysunki Justyny 

Lipki cechuje odkrywcza transformacja figury ludzkiej zatopionej jakby 
we własnym cieniu. Transfiguracja postaci ludzkiej w polu własnego cie-
nia - o niespotykanej syntezie kształtu, we mgielnych zacierach węgla, 
roztacza nad przedstawianymi postaciami aurę lirycznej tajemnicy i two-
rzy nowy, egzystencjalny symbolizm w sztuce.
Ad Astra, 23.11. (czwartek), godz. 17.00, do 20.12.
Prace 8 artystów z Białorusi - profesorów i pracowników dydaktycznych 
z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, na zasadzie międzynarodowej wy-
miany wystaw, w której dynamicznie uczestniczą profesorowie i młodsi 
pracownicy Zakładu Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
Galeria czynna: wtorek-piątek, niedziela w godz. 11.00-16.00

Galeria ZPAP Nurt

Krzsztof Kula - Pies na grafikę, do 12.11.
Obiekty graficzne. Krzysztof Kula - profesor nadzwyczajny w Instytucie 
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, kierownik Zakładu Rysunku. 
Zajmuje się grafiką, performance i sztuką obiektu.
Volodymyr Topiy - Finis Gloria - obiekty
24.11. (piątek), godz. 15.00, do 29.11.
Autor jest absolwentem Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, 
zajmuje się malarstwem, sztuką obiektu i performance. Wystawa towa-
rzysząca XI Festiwalowi Performance „Koło Czasu”
Purgamentum - o właściwościach śmieci
30.11. (czwartek), godz. 18.00, do 17.12.
Wystawa zbiorowa z udziałem artystów: Paulina Poczęta, Jakub Piele-
szek, Marian Stępak, Małgorzata Wojciechowska, Bartek Jarmoliński. Na 
wystawie zostaną zaprezentowane prace artystów którzy na swój własny 
sposób wykorzystują w twórczości odpady lub motywy zużytych przed-
miotów lub skonsumowanych już produktów.

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul. Różana 1 

Maciej Pasieka - Mniej – więcej, do 18.11.
Autor o wystawie: Zestaw zdjęć powstał w ramach dyplomu uzupełniają-
cego z fotografii. Postanowiłem przeprowadzić eksperyment artystyczny 
polegający na nałożeniu na siebie zdjęć wykonanych podczas studiów 
według zasady: z każdego folderu, w którym były fotografie wykonane 
w danym semestrze, wybierałem jedno „środkowe” pod względem aryt-
metycznym. Kolejna warstwa powstawała jako różnica zawartości obra-
zów składowych. W ten sposób chciałem się przekonać, jakie tematy po-
dejmowałem najczęściej. Maciej Pasieka, absolwent Grafiki na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK, członek ZPAF. Jego głównym obiektem zaintere-
sowania w fotografii jest człowiek, jego relacje i wewnętrzne przeżycia.
Marzena Wasikowska - Biosfera, do 18.11.
Fragment dużej autorskiej wystawy pod oryginalnym tytułem „Earth’s 
Self Correcting Systems, Gold Coast series”. Cykl zdjęć z Gold Cost 
(Australia, Wybrzeże Pacyfiku), pokazując system samonaprawy Ziemi, 
nawiązuje do spowodowanych przez człowieka zmian klimatycznych. 
Cykl jest odpowiedzią na nasze kłopoty środowiskowe, a jednocześnie 
narastające w nas poczucie jedności z majestatem Natury. W swoich 
zdjęciach, bazując na aktualnie istniejących fragmentach krajobrazu, 
przedstawia prawdopodobną wizję przyszłości. Marzena Wasikowska 
ur. 1962 w Szczecinie. W roku 1974 wraz z mamą wyjechała na sta-
łe do Australii. Ukończyła studia artystyczne w dziedzinie fotografii  

w Canberra School of Art. Pracuje jako wykładowca fotografii oraz histo-
rii sztuki na wyższych uczelniach w Australii. 
Jadwiga i Marek Czarneccy - Toruńczycy z wyboru, 23.11.-9.12.
Toruń jako miasto z wielowiekową tradycją, unikalną starówką, szkołami 
wyższymi i biznesem, położony w centralnej części Polski na skrzyżo-
waniu ważnych dróg i autostrad okazał się interesującym miejscem do 
osiedlenia i pracy „Przybyszy” z różnych części Europy i świata. Ludzie 
ci żyją i pracują wśród nas. Autorzy przedstawili „Przybyszy” jako miesz-
kańców Grodu Kopernika, z całą różnorodnością ich działalności, poka-
zując związki z kulturą, językiem kraju pochodzenia. Podczas sesji zdję-
ciowych zaaranżowanych w studio fotograficznym ukazali ich jako ludzi 
różnych zawodów, charakterów i pasji życiowych. Łączyć ich będzie 
życiowy wybór – to, że wybrali Toruń jako miasto, w którym warto się 
osiedlić i poświęcić mu swoje życie. Autorzy wspominają, że w pewnym 
sensie są również takimi samymi „toruńczykami z wyboru”, ponieważ 
do Torunia przyjechali jako kilku i kilkunastolatkowie. Oboje po wielu 
wyjazdach postanowili powrócić ponownie do Torunia i związać z nim 
swoje życie, a jak się później okazało i przyszłość.
 Galeria czynna: środa-piątek w godz. 12.00-18.00; w sobotę w godz. 12.00-16.00. Wstęp wolny

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

XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci 
i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”
do 4.12. Rynek Nowomiejski, do 30.11. Filia przy ul. Kościuszki 41/47
Każda z edycji jest nie tylko popularyzacją wśród dzieci i młodzieży 
szeroko rozumianej wiedzy ekologicznej, ale przede wszystkim próbą 
uchwycenia aktualnego obrazu plastyki dziecięcej na świecie. Tematem 
tegorocznej edycji była „harmonijna różnorodność”, która stanowi o nie-
zwykłości planety, która jest naszym wspólnym domem. W domu tym 
jest wiele cudownych miejsc godnych obejrzenia, zapamiętania, a cza-
sem nawet utrwalenia w postaci obrazu, rysunku lub grafiki. Uczestni-
ków konkursu zachwycały nie tylko oglądane w różnych porach roku 
krajobrazy, pola, łąki, lasy, tętniące życiem niezliczonych stworzeń, głę-
biny mórz i oceanów, świat roślin i zwierząt. Inspiracją były też miejsca 
dobrze im znane, najbliższe otoczenie, szkoła, dom, codzienne życie 
rodzinnych miast i wsi, interesujące zdarzenie, nagle zauważony przed-
miot, czyjaś twarz. Często sięgano do wspomnień, marzeń, a przede 
wszystkim do wyobraźni. Na wystawie pokonkursowej obejrzeć można 
ponad tysiąc spośród przeszło czternastu tysięcy prac. Wśród nich zna-
lazły się realizacje z tak egzotycznych krajów jak Bangladesz, Brazylia, 
Brunei, Indonezja, Korea, Peru, Singapur, Sri Lanka czy Tajlandia.

Galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA FORUM WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK
ul. Gagarina 30/34

Bartek Frączek - Miejsca Zapamiętane (malarstwo)
9.11. (czwartek), godz. 13.00, do 24.11.

Malarstwo Bartka Frączka jest przesycone namiętnościami i pasją. 
Ujmuje pełnią mocnych, ostrych, kipiących, skontrastowanych barw 
chłodnych oraz gorących, bogactwem zaskakująco zestawianych form. 
Geometryczne rytmy zmagają się z organicznymi kształtami. Otwarte 
kompozycje zawłaszczają przestrzeń. Każdy centymetr płócien pulsuje, 
wibruje - wybrzmiewa emocjami. Pasja tworzenia i niepohamowana wy-
obraźnia pozostawiają piętno zmagań i zabaw z malarską materią. Dyna-
mika żyjących obrazów nie daje wytchnienia odbiorcy. Malarskie rebusy 
wciągają, narracja porywa do świata Autora, zakochanego w podróżach, 
kolorach, sztuce i kuchni. (…) Obrazy z cyklu „Miejsca zapamiętane” są 
sposobem Autora na utrwalenie doznań i wspomnień, a jednocześnie 
siłą działania i plastyczną atrakcyjnością kokietują, zachęcając, by te 
miejsca zobaczyć, poczuć, smakować, rozkoszować ich pięknem. Urze-
czony architekturą i sztuką, ich detalami, czasem nonszalancko, innym 
razem precyzyjnie opisuje je w swoich obrazach, przekładając wrażenia 
i skojarzenia z nimi związane, na język malarski. (Anna Wysocka)
Bartosz Frączek, ur. 1974 w Częstochowie, studia na WSP w Częstocho-
wie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z malarstwa z wyróż-
nieniem w pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego. Doktorat w 2009 
roku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Obecnie pracuje na Wy-
dziale Sztuki AJD w Częstochowie na stanowisku adiunkta. Od roku 2016 
pełni funkcję dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych.
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI – U TEOLOGÓW
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37

Niewiasta obleczona w słońce… Fatima 1917-2017, do 8.12. 
Wystawa z okazji jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Uczestnicy: 
Piotr Będkowski, Tadeusz Boruta, Zofia Dąbrowska, Wiesława Błażej-
czyk (S. Natanaela), Hanna Brzuszkiewicz , Beata Bober-Kocoł, Edward 
Habdas, Jerzy Fedro, Jerzy Gąsiorek, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiń-
ski, Peter Krupa (Słowacja), Jolanta Kuszaj, Zdzisława Ludwiniak, Krysty-
na Manikowska, Bogdan Przybyliński, Mirosława Rochecka, Kazimierz 
Rochecki, Krystyna Rudzka, Tomasz Sobecki, Janusz Sytek, Iga Święcic-
ka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Bożena Szmelter-Fausek, Jerzy 
Tomaszek, Elżbieta Wasyłyk, Andrzej Wojciechowski, Grażyna Zielińska. 
Historia objawień fatimskich stała się inspiracją do zrealizowania wy-
stawy. Prezentowane prace wykonane są w związku z jubileuszem lub 
wybrane z dotychczasowego dorobku artystów. Reprezentują różne ar-
tystyczne dyscypliny – malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek i fotografię. 
Różne też są konwencje i postawy artystyczne – charakterystyczne i re-
prezentatywne dla każdego z artystów.
Galeria czynna codziennie w godz. od 8.00 do 20.00

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

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



DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Wystawa grafiki Eweliny Kołakowskiej, do 17.11.
Laureatka dorocznej nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątko-
we osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2016/2017. Student-
ka V roku grafiki w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSZP UMK 
w Toruniu. Zajmuje się głównie grafiką warsztatową (wklęsłodrukiem, 
linorytem, litografią) i malarstwem.
Cztery pory rzeki - Fotografie Dariusza Sarnowskiego 
30.11. (czwartek), godz. 18.00, do 15.01.2018
W ramach X Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodni-
czego „Sztuka Natury” . Autor poświęcił Drwęcy kilka ostatnich lat swo-
jej fotograficznej twórczości. Dariusz Sarnowski – fotograf, dziennikarz, 
miłośnik przyrody. Współtwórca i wieloletni prezes Okręgu Śląskiego 
ZPFP. Zawodowo związany z prasą przyrodniczo-łowiecką.

FotoGaleria
Złota Praga – Ogólnopolska Wystawa Fotografii Członków Fotoklubu 
RP, do 10.11.
Prace powstały spontanicznie w trakcie XI Ogólnopolskich Plenerowych 
Spotkań Fotografików – Kotlina Kłodzka. Większość uczestników skorzy-
stała z bliskości Pragi i udała się na zwiedzanie oraz fotografowanie tego 
miasta. Każdy z 12 uczestników wystawy otrzymał możliwość zaprezen-
towania tylko 4 zdjęć.
Nepal. Teatr Życia - Fotografie Lucyny Sowińskiej 
16.11. (czwartek), godz. 18.00, do 30.11.
Wystawa z okazji roku Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto. Nepal 
himalajski – kraj o starożytnej kulturze i głęboko zakorzenionej trady-
cji. Wyruszają stąd alpiniści by zdobywać najwyższe szczyty naszego 
globu. Odcięty od świata zewnętrznego, otoczony dziką przyrodą, która 
ukształtowała twardych i bezpośrednich ludzi. Wystawa ukazuje dzisiej-
szych Nepalczyków w scenach z życia codziennego. Lucyna Sowińska 
- znana twórczyni toruńskiej sceny młodych Studio P. Zdjęcia zostały 
wykonane na III Esperanckim Kongresie Azjatyckim.
Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Zaduszki Jazzowe, 2.11. (czwartek), godz. 19.00
Eljazz Quintet w składzie: Marcin Gawdzis – trąbka, Adam Wendt – sak-
sofon, Bogdan Hołownia – fortepian, Andrzej „Bruner” Gulczyński – kon-
trabas, Józef Eliasz – perkusja. Bilety w Domu Muz: 35 zł i 40.00 zł w dniu koncertu

Lingolatorium. Laboratorium wymierających słów – pokaz otwarty
9.11. (czwartek), godz. 18.00
Pokaz zamykający projekt. Młodzi badacze oprowadzą po laboratorium, 
w którym różnym eksperymentom poddawane są… słowa! Pokazowi to-
warzyszyć będzie promocja aplikacji będącej wirtualnym odpowiedni-
kiem Lingolatorium. Wstęp wolny

Koncert zespołów Hulajdusza i Malitumba, 17.11. (piątek), godz. 19.00
Hulajdusza to trzy bardzo aktywne panie. Mają też za sobą debiutancką 
płytę CD z autorskim repertuarem. Ich nowym projektem jest wspólny 
koncert z dziecięcym zespołem muzycznym. Wykonane zostaną piosenki 
z repertuaru Hulajduszy. Wstęp: 5 zł

Witajcie w Nepalu, 16.11. (czwartek), godz. 18.00
Projekcja filmu Romana Dobrzyńskiego z komentarzem esperantystki  
Teresy Nemere. Wstęp wolny

Klub Młodych Muz – dawno, dawno temu
25.11. (sobota), godz. 10.00 i 11.00
Spotkanie poświęcone sztuce snucia opowieści. Za pomocą światła, cie-
nia i głosu wyczarujemy na scenie baśniowy świat, którego autorami i ani-
matorami będą zarówno dorośli jak i dzieci. Do Klubu (rodziny z dziećmi 
w wieku 3-5 lat) zapraszamy na godz. 10.00, starszych na godz. 11.00. 
Zapisy: podmurna@dommuz.pl Bilet rodzinny: 15 zł

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Wernisaż ulotny, czyli drugie życie liści, traw i kwiatów
14.11. (wtorek), godz. 17.15, do 30.11.
Prace powstałe podczas kolejnej edycji warsztatów plastycznych, w któ-
rych wykorzystywane są zasuszone rośliny. Wstęp wolny
Jesienne obrazy, 9.11. (czwartek), godz. 9.30 
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych: malarskie prace grupowe z wykorzy-
staniem frotażu i stempla naturalnego. Dla grup zorganizowanych. Wstęp: 3 zł

„Kto ty jesteś?...” - spotkanie w ramach obchodów Święta 
Niepodległości, 9.11. (czwartek), godz. 11.00 
Warsztaty plastyczne wokół wątków z historii Polski związanych z odzy-
skaniem niepodległości. Współpraca z Filią nr 4 Książnicy. Dla grup zor-
ganizowanych. Prowadzące: Lidia Klimaszewska i Joanna Łagan. Wstęp: 3 zł

Z okazji Święta Niepodległości łączymy pokolenia 
10.11. (piątek), godz. 11.00
Śpiewanie pieśni patriotycznych w wykonaniu członków zespołu wokal-
nego Podgórski Walczyk. Spotkanie dla uczniów z ZS nr 15, młodzieży 
z OHP-u, Stowarzyszenia Diabetyków oraz seniorów. Wstęp wolny

Liściaki – warsztaty plastyczne, 13.11. (poniedziałek), godz. 17.45
XIV edycja warsztatów bazujących na technice kompozycji z zasuszonych 
liści i kwiatów. Biletem wstępu na warsztaty są suche kwiaty, liście, trawy. 
Od lat 5 do 100. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie. Wstęp wolny

Wokół sztuki – malowanie na ceramice, 16.11. (czwartek), godz. 10.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Malowanie na ceramice – 
szkic, konturówka, farba. Na pracach pojawią się różnego rodzaju liście. 
W taki sposób powstaną jesienne kubeczki. Wstęp: 10 zł 

Kreatywna inspiratornia – warsztaty recyklingowe 
17.11. (piątek), godz. 12.00
Szklane świeczniki i lampiony. Podczas warsztatów młodzież szkolna 
z przyniesionych przez siebie słoików przygotuje z wykorzystaniem mate-
riałów pasmanteryjnych jesienne lampiony lub świeczniki. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 3 zł (dla grup zorganizowanych)

Teatr Frajda: Dusia w kuchni, 18.11. (sobota), godz. 11.00
Poranek teatralny dla dzieci. Nieco gapowata Dusia podróżuje z własną 
objazdową kuchnią i przy waszej pomocy ze wszystkim sobie poradzi, na-
wet z Błażejem, dostawcą niezdrowego szybkiego jedzenia. Po spektaklu 
warsztaty MarmoArt, czyli warsztat marmoryzacji papieru. Wstęp: 8 zł

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 18.11. (sobota), godz. 11.00
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp: 20 zł

Nie najeżajmy się! - warsztaty ruchowo-plastyczne
21.11. (wtorek), godz. 17.00
„Nie najeżajmy się” na pogodę oraz ludzi wokół nas, tylko spróbujmy coś 
zrobić, aby pogoda wewnętrzna była w nas pozytywna i wielobarwna. 
Ruch i kreatywne poszukiwania sposobów na oswojenie jeża w sobie. 
Od lat 5 do 100. Podczas warsztatów można będzie dokonać wyboru, 
czy skupić się bardziej na ruchowych poszukiwaniach, czy plastycznych.
Wstęp 5 zł (dla osób nieuczestniczących w zajęciach Domu Muz).

Jesienne obrazy, 23.11. (czwartek), godz. 9.30
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych, podczas których wykonamy malar-
skie prace grupowe z wykorzystaniem techniki frotażu i stempla natural-
nego. Dla grup zorganizowanych. Wstęp: 3 zł

Coaching ciała – kręgosłup, postawa ciała
24.11. (piątek), godz. 18.00-21.00, 25.11. (sobota), godz. 10.00-14.00
Spontaniczny ruch (zwłaszcza z muzyką) zawsze wyzwala endorfiny,  
co z kolei poprawia samopoczucie! Zmieniając swoje ciało, swój ruch, 
możemy zmieniać swoje postawy życiowe. Wstęp: 200 zł

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Zakładki i tagi, 7.11. (wtorek), godz. 10.00
Podstawy jak i bardziej zaawansowane elementy scrapbookingu. Na-
stępnie własnoręcznie wykonają zakładki do książek oraz małe tagi . Dla 
grup zorganizowanych. Wstęp: 3 zł. Obowiązują zapisy.

Popołudnie z planszówkami, 8.11. (środa), godz. 15.30
Gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla dzieci. Wstęp wolny

Typogryzmoły, 13.11. (poniedziałek), godz. 15.30
Kreatywne warsztaty plastyczno-graficzne bazujące na różnorodnych 
zadaniach związanych z typografią i nauką liter. We współpracy ze świe-
tlicą środowiskową. Wstęp wolny

Kobieca Manufaktura - świece, 29.11. (środa), godz. 17.30
Na warsztatach wykonamy pachnące, kolorowe świeczki. 
Wstęp: 10 zł. Obowiązują zapisy: okolna@dommuz.pl, nr tel. 56 654-84-56.

Zabawa Andrzejkowa, 30.11. (czwartek), godz. 16.00
W programie wróżby andrzejkowe, gry, konkursy i zabawa taneczna. 
Wstęp wolny

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

Koncert z okazji 30-lecia Korporacji Tanecznej Baby Jagi - Złote Miotły
18.11. (sobota), godz.16.00 
Zespół jest laureatem nagród w konkursach tanecznych. Realizował pro-
gramy z telewizją, występy z artystami polskiej estrady (m.in. : J. Stecz-
kowską, K. Skrzynecką, A. M. Jopek, S. Borysem, Z. Wodeckim). Bilety: 
15 zł w portierni MDK od 2.11. Miejsce: CKK Jordanki
Lekcja z folklorem - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń 
22.11. (środa), godz. 11.00 
Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zespół zaprezentuje tań-
ce, pieśni oraz stroje ludowe z regionów leżących wzdłuż Wisły.
Finał konkursu plastycznego Inspirowane poezją 
23.11. (czwartek), godz. 11.00 
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu XIII edycji konkursu 
plastyczno-poetyckiego. Termin nadsyłania prac: 10.11.

XI Przegląd Piosenki Jesiennej, 24.11. (piątek), godz. 10.00 
Dzieci i młodzież ze świetlic. Piosenki związane z jesienią.
Nowa Scena Muzyczna: Per Aspera Ad Astra - piosenki Czesława 
Niemena, 25.11. (sobota), godz. 18.00 
Duet Dawid Krzyk i Stanisław Ogorzałek. Czuć tu Niemenowskiego du-
cha, ze świeżym przesłaniem uwypuklonym w plastycznej interpretacji 
Dawida Krzyka. Artyści są laureatami nagród na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Młodych Talentów w Słupsku „Niemen Non Stop”.

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

Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich 2017/18, 4.11. (sobota), godz. 10.00-15.00
Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach, 5.11. (niedziela) 
Świąteczna akcja „Wrzuć pluszaka dla dzieciaka”, listopad/grudzień
Coroczna akcja pomocy dzieciom z placu zabaw Piernikowe Miasteczko, 
zebrane prezenty przekażemy dzieciom przed Bożym Narodzeniem.
Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach, 19.11. (niedziela)
Prezydentem być , 25.11. (sobota), godz. 11.00
Uroczyste rozstrzygnięcie literackiego i plastycznego konkursu miej-
skiego, otwarcie wystawy prac plastycznych nadesłanych na konkurs.
Warsztaty wokalne Akademia Piosenki 
28.11. (wtorek), godz. 14.30-16.00 grupa młodsza (10-14 lat), godz. 
16.15-17.45 grupa starsza (15-18 lat) Wstęp wolny

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

Zakończenie projektu Coś za coś. Międzypokoleniowy jarmark 
wymiany myśli, uczuć i zdarzeń
4.11. (sobota), godz. 11.00 Miejsce: Teatr Baj Pomorski. Wstęp wolny
Historia Fotografii: Zapisy socjologiczne Zofii Rydet 
15.11. (środa), godz. 17.00 Wykład S. Jasińskiego. Wstęp wolny
Poranne figle, psoty i żarty: Głębiny mórz i oceanów
18.11. (sobota), godz. 11.00
Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4-6 lat. Prowadzi Agnieszka  
Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy na www.woak.torun.pl
Teatralny rozruch: My, piraci, 18.11. (sobota), godz. 12.00 
Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Prowadzi Agnieszka  
Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy na www.woak.torun.pl
Zakończenie projektu Zmiennie-niezmiennie, 22.11. (śr.), godz. 15.30
Miejsce: Hotel Bulwar. Wstęp wolny
W pierwszym rzędzie: Jak powstaje muzyka filmowa?
22.11. (środa), godz. 17.00 
Spotkanie filmoznawcze z kompozytorką Marią Holką. Wstęp wolny.

Warsztaty:
17-19.11. Organizacja imprez dla małej i dużej grupy
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 3.11.
17-19.11. Teatr – Muzyka – Ruch
Zajęcia prowadzą: Magdalena Jasińska, Erwin Regosz, Krystian Wieczyński i Marta Zawadzka, 
cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 3.11.



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

Niezłe ziółka, 4.11. (sobota), godz. 10.00
Co się bardziej opłaca: zasadzić zioła we własnym ogrodzie, czy we wspól-
nym? Kiedy zebrać aromatyczne okazy? I co zrobić, żeby zostać najlepszym 
ogrodnikiem w okolicy? Niezłe ziółka to sympatyczna rodzinna gra karciana. 
Wiek graczy: 8-99 lat. Liczba: do 4 osób. Zaczniemy od nauki gry (godz. 10). 
Turniejowa rywalizacja o 11.00. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl
Spotkanie autorskie: Szymon Hołownia, 6.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Dziennikarz, publicysta, laureat m.in. Grand Press i Wiktorów. Dwukrotnie 
przebywał w nowicjacie dominikanów, pracował też jako ratownik medyczny. 
Był redaktorem „Gazety Wyborczej”, „Ozonu”, „Newsweeka” i „Rzeczpospoli-
tej” oraz dyrektorem programowym Religia TV. Jest stałym publicystą „Tygo-
dnika Powszechnego”, w telewizji TVN jest (do spółki z Marcinem Prokopem) 
gospodarzem „Mam talent!”. Jego najnowsza publikacja to zbiór felietonów 
„Instrukcja obsługi solniczki”. W 2013 r. założył Fundację Kasisi, a ostatnio 
także Fundację Dobra Fabryka.
Toruń miasto zabytków: Ewangelicka Atlantyda - zapomniane cmentarze 
Pomorza i Kujaw, 9.11. (czwartek), godz. 18.00
Przewodnikiem po nekropoliach będzie Michał P. Wiśniewski, który opowie 
o zapomnianych cmentarzach regionu. Założyciel i prezes stowarzyszenia La-
pidaria ratuje je przed dewastacją i zapomnieniem.
Wieczory Toruńskie: Mennonici w okolicach Torunia w XVI-XX w.
23.11. (czwartek), godz. 18.00
Cykl spotkań popularnonaukowych z historią w tle zainauguruje prelekcja dra 
Michała Targowskiego. Naukowiec z UMK wyjaśni m.in. kim byli menonici, 
skąd wzięli się w Toruniu i okolicach, jak liczna była to grupa wyznaniowa, 
na czym polegała konwersja na luteranizm i jak wielu „naszych” menonitów 
z niej skorzystało, jak ułożyły się ich losy w trakcie zaborów, kim był ostatni 
menonita w mieście Kopernika. Wieczory Toruńskie to wspólna inicjatywa To-
warzystwa Miłośników Torunia i Książnicy Kopernikańskiej.
Noc gier planszowych, 25.11. (sobota), godz. 19.00-24.00
W programie m.in. turniej w bilard indyjski (carom) oraz wolne rozgrywki 
w planszówki. Zainteresowani mogą przynieść własne gry. Udział bezpłatny. 
Gramy w bilard indyjski, 6, 13, 20, 27.11. (poniedziałki), godz. 17.00-19.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry w… 
kapsle. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47, tel. 56 655-98-04

Bądź eko z biblioteką, 30.11. (czwartek), godz. 16.30
Zajęcia z cyklu Ekołatka. Pokażemy, jak twórczo wykorzystać surowce wtórne 
i jak segregować odpady. W programie spotkania: konkursy, zabawy i prezen-
tacje multimedialne. Udział bezpłatny. 

Filia nr 4, ul. Poznańska 52, tel. 56 651-36-85

Podgórz sprzed lat: Fotograficzne atelier w Podgórzu - kto, gdzie, 
kiedy? 6.11. (poniedziałek), godz. 18.00
Opowiemy o miejscach i ludziach oferujących podgórzanom usługi 
fotograficzne. Jaka była oferta ówczesnych fotografów? Czy portre-
ty fotograficzne cieszyły się zainteresowaniem? Dlaczego najlepszą 
lokalizacją dla zakładu fotograficznego był teren przy poligonie? Na 
te pytania odpowie Katarzyna Kluczwajd. Zdradzi również, jakie były 
związki sztuki fotograficznej z malarstwem. Wstęp bezpłatny

Kiermasz na Podgórzu, 13-17.11.
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Ceny 
książek od 2 zł. W godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek  
od 12.00 do 18.00; w środę od 11.00 do 15.00; w piątek od 8.30 do 16.00.

Filia nr 6, ul. Lelewela 3, tel. 56 655-18-48
Spotkanie z aromaterapią, 6.11. (poniedziałek), godz. 17.00
Gościem będzie Małgorzata Buczek, biotechnolog z zawodu i aroma-
terapeuta z zamiłowania. Podczas spotkania poznacie rodzaje olej-
ków eterycznych i ich właściwości; Małgorzata Buczek zaprezentuje 
substancje zapachowe z całego świata. Omówi zasady ich działania, 
sposoby aplikacji i bezpiecznego używania. Wstęp bezpłatny. 

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41
tel. 56 652-90-82

Spotkanie autorskie: Anna Karpińska, 15.11. (środa), godz. 17.00
Anna Karpińska (ur. 1959) ukończyła politologię na Uniwersyte-
cie Wrocławskim, uczyła studentów, była dziennikarką, wydawała 
książki, prowadziła firmę zajmującą się szkoleniami i wdrażaniem 
systemów jakości. Jest autorką kilku powieści, m.in. „Chorwackiej 
przystani”, „Przysługi”, „Sakramentu niedoskonałego” i „Za jakie 
grzechy?”. W 2017 ukazała się „Księgarnia pod Flisakiem”. 

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Kiermasz na Bydgoskim Przedmieściu, 6-10.11.
Kiermasz taniej książki. Ceny od złotówki. Na kiermasz trafi 2500 
tytułów, wśród nich m.in. powieści N. Roberts, D. Steel, J. Courthis-
-Mahlerowej, M. Kalicińskiej, M. Szwai i H. Cobena. Będą też książki 
podróżnicze, przewodniki turystyczne, kulinaria, albumy, leksykony, 
pozycje dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. 
W godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek od 12.00 do 18.00; w śro-
dę od 11.00 do 15.00; w piątek od 8.30 do 16.00.

Kreatywne Katarzynki zapraszają, 9.11. (czwartek), godz. 16.30
Robimy biżuterię z recyklingu. Wykorzystamy: barwne tkaniny, kora-
liki, włóczki, cekiny a także kapsle i kawałki plastikowych butelek. 
Zapraszają panie klubu Kreatywnych Katarzynek. Udział bezpłatny.
Robimy zabawki z włóczki, 23.11. (czwartek), godz. 16.30
Już niedługo Mikołajki! Czy ktoś z Was chce wykonać własnoręcznie 
niebanalny prezent i obdarować nim kogoś bliskiego? Proponujemy 
kolorową zabawkę lub breloczek z włóczki. Instruktorkami będą pa-
nie z toruńskiego klubu Kreatywnych Katarzynek. Udział bezpłatny. 

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
tel. 56 648-18-96
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PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Astropies Łajka (dla dzieci)
Chyba każdy z nas w dzieciństwie marzył, by zostać kosmonautą. 
„Astropies Łajka” to bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedsta-
wiająca najodważniejszego psa w historii, który jako pierwszy zoba-
czył Ziemię z kosmosu. Jego oczyma poznajemy dzień i noc, zachwy-
camy się tęczą i przeżywamy burzę. Razem z Łajką szukamy wśród 
gwiazd psich konstelacji, by w końcu wziąć udział w próbach wytrzy-
małościowych, zdając test na kosmonautę. Seans przeznaczony jest 
dla dzieci w wieku 5 – 7 lat.
Ziemia – planeta Kopernika
Od chwili, gdy młody Mikołaj Kopernik chodził po ulicach Torunia mi-
nęło ponad 500 lat. W naszej wiedzy o kosmosie wiele się przez ten 
czas zmieniło. Jeszcze w XV wieku Wszechświat wyglądał stosunkowo 
prosto: Słońce, 6 planet, krążący wokół Ziemi Księżyc i gdzieś dale-
ko sfera gwiazd stałych. Odkrycie Kopernika zburzyło tę układankę 
i zmieniło w proch całą, dotychczas logicznie uporządkowaną naukę 
oraz poglądy ludzi na otaczający ich świat i miejsce w Kosmosie. Wg 
Kopernika Ziemia nie tylko wiruje wokół własnej osi raz na dobę, ale 
także obiega Słońce, a nie na odwrót. Słuchający tego zdania, współ-
cześni nie mogli Kopernikowi uwierzyć. Jak to, Ziemia w ruchu? Mimo 
tysiącletnich dowodów czegoś zupełnie przeciwnego? 
Przyjrzyjmy się zatem naszej planecie i sprawdźmy, skąd biorą się 
dni i noce, cztery pory roku, rok przestępny, fazy Księżyca i czym jest 
zodiak.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko”, popularnonaukowe 
„Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia” i „Znaki na niebie”.

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, w soboty: 
12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, w niedziele: 12.00, 14.00, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 15 zł / 17 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich widzów 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, efekt Coriolisa, cyklon, lep-
kość cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech naroż-
nikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów 
zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką 
życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 
Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie; w soboty godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45; w niedziele godz. 11.15, 13.00, 
15.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 7 zł; normalny 9 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Kiermasz na Rubinkowie, 20-24.11. 
Filia odda za półdarmo 2000 książek. M.in.: literatura polska, an-
gielska i amerykańska. A poza tym: słowniki i leksykony, albumy 
(dużo malarstwa) oraz bogato ilustrowane książki popularnonau-
kowe dla dzieci i młodzieży. Ceny od złotówki. Za albumy i ency-
klopedie 5 zł. Ostatniego dnia wyprzedaży każda książka za 50 gr. 
W godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek od 12.00 do 18.00; 
w środę od 11.00 do 15.00; w piątek od 8.30 do 16.00.

Biblioteka Diecezjalna, pl. ks. Frelichowskiego 1
Architektura sakralna Torunia po 1945 roku
6. konferencja z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia
25.11. (sobota)
Konferencja poświęcona architekturze sakralnej obecnej w prze-
strzeni miasta od lat zaledwie kilkunastu, kilkudziesięciu. Cezura 
1945 roku określa głównie uwarunkowania epoki – ideologiczne, 
kulturowe, i na końcu – stylowe. Jakie są nasze powojenne świą-
tynie? Jak możliwy był rozwój architektury sakralnej w świeckim 
państwie? – zastanawia się krytyczka architektury Anna Cymer. 
Choć nie wszystkie zbudowane po 1945 roku kościoły są udane, 
panująca o nich zła opinia nie jest zasłużona. W trakcie konferencji 
spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące toruńskich kościo-
łów najnowszych: jakie są – jakie mogłyby być?, czy są udane?,  
czy reprezentują sakro-kicz czy oryginalną estetykę? 
Szczegółowy program konferencji: www.shs.pl, www.ksiaznica.torun.pl, www.bibdiec.pl

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Czy archeologia to tylko wykopaliska, 6.11. (pon.), godz. 10.00
Prelekcja: Adam Imiałek
Wędrujemy po Tatrach, 20.11. (pon.), godz. 10.00 
Prelekcja: dr Edward Świtalski
Populus Flora Fauna - wystawa prac Elżbiety Pasek
21.11. (wtorek), godz. 11.00, do 19.01.2018 r.
Dyskusyjny Klubu Książki 
27.11. (poniedziałek), godz. 10.00
Dyskusja nad książką „Lalki w ogniu” Pauliny Wilk. 
Moderator: Magdalena Gogulska-Dębska.

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

Wybitni Bułgarzy w poparciu dla Sprawy Polskiej 
9.11. (czwartek), godz. 13.00, do 30.11.
Ekspozycja jubileuszowa z okazji 100. rocznicy przeprowadzenia 
tzw. Ankiety bułgarskiej w sprawie polskiej dotyczącej poparcia 
społeczeństwa bułgarskiego dla sprawy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Organizatorzy: Archiwum Naukowe Bułgarskiej 
Akademii Nauk, Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie oraz Biblio-
teka Uniwersytecka w Toruniu. Wernisaż z udziałem Ambasadora 
Republiki Bułgarii w Polsce Emila Savova Yalnazova.



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

Koniec Świata, 2.11. (czwartek), godz. 19.00
Rock&rollowo-folkowa wizytówka Śląska. Na siedmiu albumach znajdzie-
my energetyczne utwory o miłości, rewolucji i życiu w metropolii, zawie-
szonej gdzieś poza czasem i szerokością geograficzną. Koniec Świata 
umiejętnie łączy trudne tematy utworów ze zwiewnymi, wpadającymi 
w ucho melodiami. Bilety: 20/25/30 zł on-line: biletyna.pl oraz ticketpro.pl, stacjonarnie: 
bar klubu, Empik, Media Markt, Copernicus Toruń Hotel, Copernicana

Soul Behind vol. 7, 15.11. (środa), godz. 20.00
ZaDUSZki jazzowo-soulowe w wykonaniu Joanny Czajkowskiej-Zoń i jej 
gości. Co roku nowy repertuar piosenek i standardów jazzowych, aran-
żowany specjalnie na tę jedną okazję. To muzyka okraszona historiami 
z życia artystów, których wspominamy. Bilety online 25 zł, w dniu występu 30 zł

Percival Schuttenbach - Dziki Tur, 16.11. (czwartek), godz. 19.00
Pierwsza, i powszechnie uznawana za najlepszą grupa folk-metalowa 
w Polsce. Zespół kojarzony przede wszystkim z udziału w soundtracku 
do „Wiedźmina 3" (w swojej medievalnej odsłonie), potentat na scenie 
folk-metalowej i medieval-folkowej w Polsce, twórca ponad 8 albumów. 
Wyjątkowe scenografie, światła, udźwiękowienie, stroje i charakteryza-
cje to ich znak rozpoznawczy. Dźwięki zespołu w dużym stopniu uświet-
niają najnowsze wydanie najbardziej eksportowej polskiej gry The Wit-
cher 3 – Wild Hunt. Bilety: 35 zł on-line: biletyna.pl oraz ticketpro.pl, stacjonarnie: bar 
klubu, Empik, Media Markt, Copernicus Toruń Hotel, Copernicana, 40 zł w dniu koncertu

T.Love, 30.11. (czwartek), godz. 20.00
Formacja Muńka Staszczyka świętować będzie 35-lecie. Nie zabrak-
nie największych przebojów, jak również utworów z najnowszej płyty  
„T.Love”. Bilety 50/60 zł on-line: biletyna.pl oraz ticketpro.pl, stacjonarnie: bar klubu, Empik, 
Media Markt, Copernicus Toruń Hotel, Copernicana

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

Koncert: Święto zmarłych, 2.11. (czwartek)
Hałas w NRD!, 3.11. (piątek)
Koncert: The Stubs, Afterparty Flirtini, 4.11. (sobota)
Post Mortem MimiFestival w. Dowfall of Gaia, 5.11. (niedziela)
Tribute to Arctic Monkeys, 9.11. (czwartek)
Ładni ludzie tańczą w NRD, 10.11. (piątek)
Kwadratura, 11.11. (sobota)
Koncert Erith, 12.11. (niedziela)
Palmiarnia + Koncert Lonker See, 15.11. (środa)
Studencka Liga Piłkarzykowa, 16.11. (czwartek)
Da Vosk Docta, 17.11. (piątek)
Prodigy Night, 18.11. (sobota)
Konncert: Bitamina, 23.11. (czwartek)

KLUB DWA ŚWIATY, ul. Ducha Św. 10/12
www.facebook.com/DwaSwiatyKLUB
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TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe 
„Jordanki”, al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Sen nocy letniej - F.Mendelssohn, 3.11. (piątek), godz. 19.00 
Daniel Olbrychski (narrator), Chór ZSM w Toruniu (przygotowanie 
Renata Szerafin-Wójtowicz), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna. W programie: F. Mendelssohn – V Symfo-
nia D-dur „Reformacyjna” op. 107; Sen nocy letniej op. 21 i op. 
61 Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Ballet Folclórico De Antioquia Columbia 
Colombia Viva Europe Tour 2017, 4.11. (sobota), godz. 18.00
„Colombia Viva” to podróż z Północy na Południe i ze Wschodu 
na Zachód poprzez geografię, kulturę oraz przejawy działalności 
artystycznej, umożliwiająca poznanie, poprzez taniec, muzykę 
i stroje, najbardziej charakterystycznych cech tego różnorodnego 
i pięknego kraju. Występy pod kierownictwem artystycznym Ju-
ana Camilo Maldonado i kierownictwem muzycznym Juana Pablo 
Acosta. Wstęp za okazaniem zaproszeń do pobrania w Kasie CKK Jordanki od 24.10.

Muzyka i Historia: Jeszcze Polska nie zginęła (Symfonika 
familijna), 5.11. (niedziela), godz. 12.00 
Paweł Wakarecy (fortepian), Voytek Proniewicz (skrzypce), Ka-
rolina Sekuła (fortepian – uczennica ZSM), Chór Młodzieżowy 
„Semper Iuvenes” Zespołu Szkół Muzycznych (przygotowanie 
Renata Szerafin-Wójtowicz), Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna. W programie m.in.: S. Moniuszko, F. Cho-
pin, A. Panufnik, K. Szymanowski, I.J. Paderewski
Bilety: 5 zł (nie ma podziału na dzieci i dorosłych). Miejsce: Aula UMK

Leszek Możdżer Symfonicznie – Koncert z okazji Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, 11.11. (sobota), godz. 18.00 
Leszek Możdżer (fortepian), Piotr Sułkowski (dyrygent), Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna. W programie: H. M. Górecki - Koncert na 
klawesyn (lub fortepian) i orkiestrę smyczkową op. 40, L. Moż-
dżer - Miniatury na smyczki i fortepian improwizujący, muzyka fil-
mowa Henryka Kuźniaka Bilety: 99/ 89/ 69 zł w zależności od miejsca na Sali

Czas dla Nas: Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje
18.11. (sobota), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami 
Bilety: 10 zł dziecko, 20 zł dorosły, 40 zł rodzinny (2 dorosłych i 1 dziecko) 

Muzyka filmowa. Koncert Andrzejkowy 
26.11. (niedziela), godz. 17.00
Krzysztof Iwaneczko, Michał Grobelny, Jagoda Kret, Emilia Cze-
kała (wokal), Marek Czekała (dyrygent), Toruńska Orkiestra Sym-
foniczna. W programie m.in.: My heart will go on, Can you feel 
the love tonight, Już nie zapomnisz mnie, New York, New York, 
Dumka ma dwa serca, Canción del Mariachi, La Bamba, Gladia-
tor, Piraci z Karaibów.
Bilety: 65/55/50 zł w zależności od miejsca na Sali
Bilety do nabycia w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00 oraz 
na stronie www.tos.art.pl

Grupa n obrotów zaprasza na wspólne tradycyjne muzykowanie 
6, 13, 20, 27.11. (poniedziałek), godz. 20.00-22.00 Wstęp wolny

Milonga czyli wieczór z tangiem 4, 11, 18, 25.11. (sobota), godz. 20.30-
24.00 Wstęp 10 zł

Fotograficzne Pogaduchy, 2.11. (czwartek), godz. 18.00 Wstęp wolny

Tany, 8, 22.11. (środa), godz. 21.00-24.00 Wstęp wolny

Potańcówka z Gościem Specjalnym i muzyką na żywo
10.11. (piątek), godz. 20.00 
Toruńskie śpiewanki Turystyczne, 16.11. (czwartek), godz. 9.00-23.00
Wstęp wolny

Kabaret „Loża Kopernika”, 17, 24.11. (piątek), godz. 21.30
Bilety dostępne w kasie teatru

Potańcówka, 30.11. (czwartek), godz. 19.00 
Organizator – grupa n obrotów. Wstęp wolny

TUTU JAZZ & WHISKY CLUB
ul. Rabiańska 17 (kamienica Koci Ogon)
www.tutujazzclub.pl

Michał Kaczmarczyk Trio, 9.11. (czwartek), godz. 20.00
Autorski projekt gitarzysty jazzowego, kompozytora, absolwenta gitary 
jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach i w Poznaniu, w którym 
realizuje on swoje muzyczne pomysły oparte na fascynacji dokonaniami 
artystów związanych ze współczesną nowojorską sceną jazzową. Arty-
sta ma na swoim koncie liczne sukcesy takie jak zdobycie I miejsce w IX 
Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy, 
wyróżnienie w kategorii solo open na 9th Tarnów Jazz Contest, czy zna-
lezienie się w gronie finalistów Novum Jazz Festival 2016. Trio powstało 
w roku październiku 2016 roku. Oprócz lidera w skład zespołu wchodzą: 
kontrabasista Krzysztof Baranowski (obecnie student jazzu i muzyki es-
tradowej na AM w Poznaniu) oraz perkusista Maciej Burzyński (absolwent 
perkusji klasycznej w Folkwang Universitat Der Kunste w Essen oraz jazzu 
i muzyki estradowej na AM w Poznaniu).
Morte Plays, 30.11. (czwartek), godz. 20.00
Jazzowy kwartet Marcina Łukasiewicza, który wykonuje autorskie kompo-
zycje lidera. Zespół ma w swoim dorobku dwa albumy: Anomalię (2016) 
oraz Postapo (2017). Do ważniejszych osiągnięć grupy można zaliczyć 
koncerty festiwalowe (Zamkowe Kameralia w Malborku, Jazztopad 2016 
w Dzierżoniowie, 16 Międzynarodowe Spotkania Artystyczne ‚Park Expe-
ryment’ w Zbąszyniu, XI Róże Jazz Festiwal oraz występ podczas Wiosny 
Bluesowo-Jazzowej w Piekarni Cichej Kobiety), kilka tras koncertowych 
oraz kilkadziesiąt koncertów. Członkowie zespołu to osoby, które tworzą 
wiele składów, nie tylko jazzowych.
Na koncerty wstęp wolny

KLUB MUZYCZNY HIPISÓWKA, ul. Kopernika 20, Toruń

HipeRPeG #16 - Koktajl erpegowy
29.11. (środa), godz. 18.00-23.59
Wydarzenie skierowane do osób, które chcą dowiedzieć się czym są gry 
RPG i zagrać swoją pierwszą sesję. Mistrzowie gry wytłumaczą wszystkie 
zasady i pomogą odnaleźć się w przygodzie. To dobry moment żeby prze-
łamać wszelkie opory i pozwolić, by pochłonął Cię jeden z fantastycznych 
światów. Wstęp wolny

Break Your Tek: Junnngglleee, 4.11. (sobota) 
Riffz - Sequel One Records / Deep In The Jungle (Wałbrzych).
Koncert częstochowskiego rapera Sariusa, 10.11. (piątek)
Jeden z najbardziej utalentowanych i charakternych MC w Polsce. Usły-
szymy numery z albumu „Żyli krótko i szczęśliwie” 
Ted Nemeth (Łódź), 11.11. (sobota), godz. 20.00 
Ich muzyka to spotkanie energii z nostalgią, brudu łódzkich kamienic 
i czystego szaleństwa zamkniętego w formie, która może zarazem za-
chwycać, jak i wprowadzać niepokój. Lider zespołu, Patryk Pietrzak, 
trafia w sedno problemów swojego pokolenia. Supporty: Hoszpital (Po-
znań), The Pau (Toruń)
Over The Under, 16.11. (czwartek), godz. 19.00
Intensywnie koncertujący zespół blues-metalowy z Bydgoszczy.
Piranha Tourbooking, 17.11. (piątek), godz. 20.00
Podwórkowi Chuligani (ska, punk) - koncert załogantów z Płocka, któ-
rzy nie dość, że obchodzą w tym roku 20-lecie, to jeszcze po 7 latach 
milczenia wypuszczają nowy album „Prowincjonalna Łobuzerka”.  
Wystąpi też Bombat Belus (psychobilly, Warszawa)
Koncert Chilli Crew, 24.11. (piątek), godz. 20.00
Tchno Kosmos 7, 24.11. (piątek), godz. 22.00
Impreza taneczna z muzyką Depeche Mode, 25.11. (sob), godz. 20.00

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

Sławek Wierzcholski solo oraz Open Blues 
6.11. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

HRPP Festival 
9.11. (czwartek), godz. 19.00 Kasyno, Nick Schnebelen Band, Blind 
Gorillaz Trio
10.11. (piątek), godz. 19.00 Apostolis Anthimos & Skołowani, Opiłki, 
Joanna Dudkowska feat. Kova, Revolucja
Wydarzenie poprowadzi Mark „Bestia” Olbrich. Wstęp wolny

Medusa i Sarah Smith Band, 13.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera płyty. Transmisja radiowa koncertu. Wydarzenie poprowadzi 
Dariusz Gross. Wstęp wolny.

Magda Piskorczyk z zespołem, 19.11. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 20 zł, 30 zł w dniu koncertu

Jordan Reyne, 20.11. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Koncert Niespodzianka, 27.11. (poniedziałek), godz. 19.00 

BROWAR JAN OLBRACHT
ul. Szczytna 15, www.browar-olbracht.pl

Kuba Sienkiewicz, 23.11. (czwartek), godz. 20.30
Lider formacji Elektryczne Gitary, twórca niebanalny, niepokorny i za-
bawny. Nie zabraknie hitów dobrze znanych z filmu „Kiler” oraz wielu 
innych, które wpisały się na stałe do polskiej muzyki rozrywkowej. 
Wejściówka: 20 zł

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



Macieja Sikałę i rodzinę Torresów: perkusjonistę José, perkusistę Toma-
sza i basistę Filipa. Miejsce: Dwór Artusa
Wstęp: darmowe wejściówki do odbioru od 8.11. w: Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22; Dwór 
Artusa, Rynek Staromiejski 6, Klub NRD, ul. Browarna 6. Jedna osoba może odebrać do 3 wejśció-
wek. W Kamienicy Inicjatyw osoby z Toruńską Kartą Dużej Rodziny mogą odebrać wejściówki dla 
całej rodziny.

URZĄD MIASTA TORUNIA
ORKIESTRA WOJSKOWA Z TORUNIA

Koncert muzyki patriotycznej „Od średnioweiecza do współczesności”
10.11. (piątek), godz. 17.00
Zabrzmią takie utwory, jak Mazurek 3 Maja, Rota, Boże, coś Polskę, Póki 
Polska żyje w nas. Miejsce: Teatr Baj Pomorski. Wstęp bezpłatny (ilość 
miejsc ograniczona)

OGRÓD ZOOBOTANICZNY, ul. Bydgoska 7
tel. 56 622-42-10, www.zoo.torun.pl

Toruńskie zoo w obiektywie Radosława Sassa
3.11. (piątek), godz. 12.00, do 29.11.
Portrety zwierząt z toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego. Radosław 
Sass – 27 letni toruński fotograf, z wykształcenia geograf i etnolog, mi-
łośnik fotografii portretowej oraz fotoreportażu. Fascynuje go dynamika 
reportażu oraz subtelność portretu. Współpracuje z wieloma klubami mu-
zycznymi. Jego zdjęcia były publikowane w magazynach i czasopismach 
krajowych oraz regionalnych. Laureat wielu konkursów fotograficznych, 
m.in. „Twarze dziecka, oblicza dzieciństwa”.

STOWARZYSZENIE CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD 

Spotkania z Historią: warsztaty lepienia z gliny
7.11. (wtorek), godz. 16.00-19.00
Dla dzieci i młodzieży. Zaczniemy od poznania historii garncarstwa oraz 
prezentacji technik lepienia z gliny i jej wypalania. W części praktycznej 
wykonamy swoje własne przedmioty, które po warsztatach zostaną wy-
palone i przekazane twórcom. Zapisy: www. tinyurl.com/SCPP-Glina
Miejsce: Zamek Krzyżacki, ul. Przedzamcze 3

DAMIAN DROSZCZ

Ściana – monodram Damiana Droszcza, 26.11. (niedziela)
Damian Droszcz związany był z Teatrem Zaczarowany Świat, występuje 
w spektaklach Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego, a także pra-
cuje z osobami niepełnosprawnymi i uzależnionymi w Stowarzyszeniu 
„Jestem”. Przygotował monodram „Ściana” na podstawie scenariusza 
i w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej. Punktem wyjścia dla twórców był 
sprzeciw wobec tego, co obecnie dzieje się między ludźmi w Polsce i na 
świecie. Bohaterem jest były więzień, zatrudniony do malowania ścian 
w mieszkaniu pewnej kobiety. Wykonując prace opowiada o sobie i swo-
jej przeszłości. Miejsce: Pałac Dąmbskich, ul. Żeglarska 8

BUDDYJSKI OŚRODEK DIAMENTOWEJ DROGI 
LINII KARMA KAGYU, FUNDACJA STUPA HOUSE

ARENA TORUŃ
ul. Gen. J. Bema 73-89, tel. 56 665-00-00
www.arenatorun.pl

Musical Metro, 11.11. (sobota), godz. 17.00
25-lecie musicalu. Grupa młodych wykonawców opowiada o swoich ma-
rzeniach. Uliczni grajkowie, śpiewacy i tancerze wystawiają na podziem-
nych peronach metra spektakl. Jego twórcą i animatorem jest Jan, dla któ-
rego metro jest domem, a underground – sposobem na życie. Spektakl 
budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyj-
nym teatrze. Scenariusz, choreografia i reżyseria – Janusz Józefowicz, mu-
zyka – Janusz Stokłosa. Zamówienia zbiorowe biletów: tel. 501-285-863
Chór Aleksandrowa, 24.11. (piątek), godz. 19.00
Pierwszy występ zespołu w nowym składzie, po tragicznych wydarzeniach 
z grudnia 2016 r., gdzie w katastrofie lotniczej zginęli muzycy i członko-
wie zespołu baletowego. Spośród tysięcy solistów, chórzystów i baletmi-
strzów biorących udział w castingu wybrano najbardziej utalentowanych 
artystów z całej Rosji. Chór Aleksandrowa, liczący 130 osób, koncertował 
w siedemdziesięciu państwach. Rezerwacja biletów: Agencja Artystyczna 
Tamada, tel. 501-754-011
Polska Noc Kabaretowa, 26.11. (niedziela), godz. 17.00
Doświadczeni dziennikarze z Kabaretu Skeczów Męczących i ich niezwy-
kli goście: Paranienormalni, Kabaret Moralnego Niepokoju, Nowaki i Jerzy 
Kryszak. Tym razem przeniesiemy się do studia radiowego, w którym róż-
norodne programy, niezwykli prowadzący i goście zapewnią czterogodzin-
ną rozrywkę. Bilety: www.kabaretowebilety.pl

ARCHIPELAG INICJATYW, tel. 691-818-088
www.barbarka39.pl, www.archipelag-inicjatyw.pl

Festiwal Pamięci Barbarka‘39
Festiwal przypominający - poprzez kulturę i sztukę – o tragicznych wyda-
rzeniach, które rozpoczęły się w październiku 1939 r. w Toruniu, w których 
zginęło kilkaset osób. 
22.11. (środa)
godz. 17.00 wystawa „Zapomniani kaci Hitlera”
Wystawa IPN, której część poświęcona jest wydarzeniom na Barbarce.
godz. 18.00 koncert Mariki i zespołu Q Ya Vy oraz 
Koncert zostanie poprzedzony krótką opowieścią historyczną na temat 
wydarzeń z 1939 r. Marika - autorka słów i muzyki, artystka, która naj-
nowszym albumem dokonuje stylistycznego przełomu w swojej karierze. 
Płyta jest poetycka w warstwie tekstowej, elektroniczna, avant-popowa 
w warstwie muzycznej. Wzbogaca ją kwartet smyczkowy Fair Play Quartet 
i głosy gości, wśród których są Xxanaxx, Skubas, Buslav, Grubson. Q Ya Vy 
proponują porcję muzyki utrzymanej w tradycji pobudzającego jazz-rocka 
z mocnym i wyraźnym elementem latynoskim oraz z dbałością o dyscypli-
nę wykonawczą. Komponujący gitarzysta Q-rek (Mateusz Kurek) oraz sak-
sofonista (barytonowy) Jacek Rodziewicz zaprosili do współpracy pianistę 
i klawiszowca Bartka Staszkiewicza, giganta saksofonu (tenorowego)  

IINNI ORGANIZATORZY
- Wystawa prac plastycznych, tworzonych zarówno przez artystów profesjo-
nalnych jak i przez uczniów i studentów, ukazujący wizję roli muzyki w two-
rzeniu pokoju na świecie. W odniesieniu do najmłodszych autorów prac, cho-
dzi o przywołanie pozytywnych emocji powodowanych przez muzykę. Część 
tych prac zostanie przeznaczona na aukcję na rzecz Hospicjum „Nadzieja.”
- Wypowiedzi pisemne, eseje, akcja dla młodzieży licealnej, mająca na celu 
przybliżenie wagi problemu przemocy. 
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży

FUNDACJA VERDA

 Tydzień Edukacji Globalnej 
14.11. (wtorek), godz. 16.30 Dariusz Metel - Filipiny - dzieci z cmentarza 
w Manili, Agnieszka Siejka - Przygoda w hammamie - warsztaty dla dzieci
16.11. (czwartek), godz. 16.30 Renata Lesner – Szwarc: Batik - tworzenie 
tradycyjnych tkanin. Miejsce: Książnica Kopernikańska, Filia nr 14, ul. 
Łyskowskiego 29/35
29.11. (środa), godz. 17.00 Giorgi Makalatia, Rusłan Sajaia: Gruzja okiem 
Gruzinów. Miejsce: Fundacja Ducha, ul. Szosa Bydgoska 15, 87-100 Toruń

  HANZA GLOBTROTTERS 

 A gnieszka Siejka, Fadile Demir, Zeynep Yıldız: Turcja - między Tygrysem 
a Eufratem, 1 6 . 1 1. (czwartek), godz. 19.00
Miejsce: Hanza Cafe, ul. Piekary 28

STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „TARTAK”
Warsztatownia Tartaku, ul. Podmurna 50/2
www.stowarzyszenie-tartak.pl

Pracownia Malort
poniedziałki, godz. 17.30-18.30, czwartki, godz. 11.00-12.00
Przestrzeń twórczych eksperymentów i malarskiej zabawy inspirowanej pe-
dagogiką Arno Sterna i jego francuską pracownią. Koszt uczestnictwa w jed-
nej sesji: 15 zł/ karnet na 5 wejść: 65 zł. Zapisy: stowarzyszenie.tartak@
gmail.com (w tytule wiadomości: Malort)
Pracownia Archipelag. Życie jako podróż – warsztaty rozwoju osobistego
6, 13, 20, 27.11. (poniedziałki), godz. 18.45-20.15 
Zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.com. Koszt uczestnictwa: 50 zł
Warsztat tARTaku – jednodniowy warsztat aktorski
18.11. (sobota), godz. 10.00-20.00
Zamknięty cykl zajęć obejmujący intensywny trening sceniczny. Warsztaty 
prowadzone w trzech blokach: głos, ruch, forma i kończy się otwartym poka-
zem pracy warsztatowej. Koszt uczestnictwa w jednym bloku: 60 zł, w całym kursie: 150 zł. 
Zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.com (w tytule zgłoszenia wpisać: kurs aktorski).

Wyprzedaż garażowa w Tartaku, 18.11. (sobota), godz. 13.00-17.00
Dochód przeznaczony jest na wsparcie warsztatowni. Wstęp wolny
Pracownia Archipelag. Pudełko twórczego potencjału
29.11. (środa), godz. 16.30-18.00
Twórcze warsztaty, w czasie których wykonamy autorskie pudełka twórczego 
potencjału i odkryjemy nasze supermoce. Wstęp: 15 zł. 
Zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.com 
(w tytule zgłoszenia wpisać pudełko potencjału + ulubiony kolor)

Przestrzeń Umysłu – Festiwal Kultury buddyjskiej, 3.11.-10.12. 
Celem festiwalu jest zaprezentowanie ginącej kultury buddyzmu tybe-
tańskiego oraz dostarczenie rzetelnej informacji i praktycznej wiedzy 
na temat nauk Buddyzmu Diamentowej Drogi 
Wykłady:
6.11. (poniedziałek), godz. 18.00 Jak działa nasz umysł. 
Wprowadzenie do buddyzmu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, ul. Grudziądzka 
5/7, sala audytoryjna COK
7.11. (wtorek) godz. 19.00 Przyczyna i skutek
Buddyjski ośrodek medytacyjny w Toruniu, Buddyzm Diamentowej Dro-
gi, ul Warszawska 6B/2 (brama na ulicy Warszawskiej, przejście przez 
podwórze i wejście na piętro)
Wykładowca Karol Ślęczek ( ur.1956 r.) Absolwent Wydziału Filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z buddyzmem Diamentowej 
Drogi związany od 1978 r. Jeden z założycieli oraz wieloletni przewod-
niczący ośrodka w Krakowie. Od 1988 r. wykłada filozofię buddyjską na 
uniwersytetach w Europie, obu Amerykach i Australii. 
25.11. (sobota), godz. 18.00 6 wyzwalających aktywności
Buddyjski ośrodek medytacyjny w Toruniu, Buddyzm Diamentowej Dro-
gi, ul Warszawska 6B/2 
Juliusz Humienny (ur. 1970) – absolwent Karmapa International Bud-
dhist Institute (KIBI) w New Delhi w Indiach, gdzie uzyskał tytuł Bache-
lor of Arts w dziedzinie filozofii buddyjskiej. Od 2009 roku wykłada 
podstawy filozofii buddyjskiej. Mieszka w Gdańsku, pracuje jako in-
spektor spawalnik w branży offshore i energii odnawialnych. 
W ramach festiwalu odbędą się także: warsztaty medytacyjne, wysta-
wa „Z bogactwa umysłu” ilustrująca drogę, jaką przeszły nauki Buddy  
przez ponad 2500 lat, od starożytnych Indii przez średniowieczny  
Tybet, aż do współczesnego zachodniego świata.

FUNDACJA BORYNA. CENTRUM TERAPII DŹWIĘKIEM 
I MUZYKĄ, ul. Mickiewicza 50/13, tel. 607-776-737
www.borynafoundation.com 

Muzyka Orędownikiem Pokoju. III edycja, 3.11. (piątek), godz. 19.00
Koncert STEVE KINDLER solo – 9-strunowe skrzypce elektryczne, 
skrzypce akustyczne. Koncert będzie poświęcony Hospicjum dla Dzieci 
„Nadzieja”, połączony z aukcją obrazów ilustrujących wizję roli muzyki 
w przeciwdziałaniu przemocy. Obrazy tworzone przez uczniów szkół to-
ruńskich oraz uczniów z Cypru i Słowenii, innych krajów należących do 
Stowarzyszenia. Steve Kindler - międzynarodowej sławy wirtuoz skrzy-
piec, keyboardzista, gitarzysta. Jest kompozytorem, innowatorem, wi-
zjonerem, jednym z ojców fusion. Skrzypce Kindlera mają brzmienia 
wszystkich orkiestrowych instrumentów strunowych, posiadają struny 
instrumentów smyczkowych - kontrabasu, wiolonczeli, altówki, skrzy-
piec, skrzypiec piccolo.
Forum „Muzyka odpowiedzią na przemoc”.
Gość Honorowy: Victor Hadjiavraam, przewodniczący Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju ( IAPMC)
- Panel/konferencja „Miejsce muzyki we współczesnym społeczeń-
stwie”. W panelu wezmą udział przedstawiciele środowisk oświato-
wych, artystycznych, instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie pro-
blemu przemocy w różnych formach, a także przedstawiciele różnych 
religii i różnych narodowości. .



Rafał Berger: Hassan i Maciej Konopaccy – Tatarzy bydgoszczanie
Magdalena Lewicka: Kitaby, hramotki i daławary – rękopiśmienne księgi pol-
skich Tatarów
Spotkania rozłożone na cały rok, poświęcone kulturze muzułmańskiej. Pod-
stawowym celem jest działanie na rzecz poznania i lepszego zrozumienia 
kultury arabsko-muzułmańskiej przez Polaków. Miejsce: CSW. Wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE  
ODDZIAŁ W TORUNIU, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK
ul. Lwowska 1, Budynek Wydziału Nauk o Ziemi
sala 104 - Audytorium im. R. Galona

Nie taki straszny wilk… 22.11. (środa), godz. 18.00-19.30
W ostatnim czasie liczebność wilków w Polsce wzrasta. Widywane są coraz 
częściej - nawet w sąsiedztwie osiedli ludzkich, a w mediach pojawiają się 
informacje o zdarzających się atakach drapieżników na zwierzęta gospo-
darskie. Jednocześnie w społeczeństwie wciąż żywy jest stereotyp wilka za-
czerpnięty z bajek, legend i baśni: jako uosobienie zła, krwiożerczej bestii, 
która pożera Czerwonego Kapturka. Czy mamy się czego bać? Co o zagro-
żeniu dla człowieka oraz o roli wilka w ekosystemach mówią współczesne 
badania naukowe? Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną m.in. 
materiały filmowe autora wykładu przedstawiające życie dzikich wilków 
zamieszkujących lasy naszego regionu. Wykład wygłosi Piotr Sewerniak – 
geograf i leśnik z Wydziału Nauk o Ziemi, który od kilkunastu lat zajmuje się 
badaniami wilków. Wstęp wolny

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.

Wieczór patriotyczny z okazji Święta Niepodległości
9.11. (czwartek), godz. 16.00
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, biesiada, poczęstunek
O naszych spółdzielczych sprawach, 23.11. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z Janem Szabunio, z-cą przewodniczącego rady nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Kopernik.
Wieczór Andrzejkowy, 30.11. (czwartek), godz. 16.00
Wróżby, dowcipy, przysłowia, tańce, wspólna biesiada. Poczęstunek we wła-
snym zakresie.

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

Salonik Artystyczny
5.11. (niedziela), godz. 17.00 Jazzowe Zaduszki Joanny Czajkowskiej-Zoń
Koncert w wykonaniu Asi Czajkowskiej-Zoń (śpiew) i Igora Nowickiego (in-
strumenty klawiszowe) to wyjątkowe spotkanie z jazzem, soulem, bluesem 
i piosenką poetycką. Podróż sentymentalna do krainy piosenek, których 
twórcy i wykonawcy na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Wspominamy 
najpiękniejsze tematy z repertuaru nieżyjących już gigantów jazzu, takich 
jak: Miles Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, ale nie 
tylko. Usłyszymy przeboje Czesława Niemena, Andrzeja Zauchy, Kabaretu 

KoT – kobieca formacja taneczna, wtorki, godz. 17.30-19.00
Kobiety, taniec i niesamowity klimat. 15 zł / spotkanie. Zapisy: wtan.
warsztaty@gmail.com
TANtak – tańce folkowe, wtorki, godz. 19.00-20.30
Zakorzenieni w tradycji krajów Europy i świata spotykamy się, by tańczyć 
i być ze sobą. 10 zł / spotkanie. Zapisy: wtan.warsztaty@gmail.com
Warsztaty tańców użytkowych w rytmach latino
25.11. (sobota), godz. 12.00-14.30
Dla każdego, kto kiedykolwiek zastanawiał się, jak ruszyć nogą, gdy na 
imprezie pojawia się Shakira, Ricky Martin czy lambada. 30 zł/osoba 
lub 50 zł/para. Zapisy: wtan.warsztaty@gmail.com
Chodź! Zobacz! - piątkowe wygłupy przy herbacie
17.11. (piątek), godz. 18.00-20.00
W gwarze rozmów, a może nawet śpiewów, zrobimy wspólnie sałatkę, 
którą następnie spałaszujemy. Dzieci mile widziane. Zrzutka na pro-
dukty - 5 zł. Zapisy: wtan.warsztaty@gmail.com
WilQwTartaQ
poniedziałek, godz. 20.30-22.00 Jam session - Teatralne 
improwizacje (Jam) grupa 18+ Teatralny Jam ma na celu rozwijanie 
poszczególnych aktorskich umiejętności. Wszystko to podane 
w formie zajęć/laboratorium prowadzonych przez doświadczonego 
tancerza, performera Adriana Wilka. Wstęp 15 zł
Warsztaty z majsterkowania, soboty, godz. 15.00-16.00
Dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Będziemy wykonywać doświadczenia 
fizyczno-chemiczne od najprostszych do bardzo zaawansowanych, bę-
dziemy konstruować, malować, naprawiać, skręcać balony, a nawet ro-
bić własne meble. Koszt: 15 zł za zajęcia. Zapisy: majster.wings@wp.pl
Studio wokalne Indywidualne, profesjonalne lekcje śpiewu. Przygoto-
wanie do egzaminów na uczelnie artystyczne. Emisja głosu. Śpiew kla-
syczny i rozrywkowy. Wiek: od 6 roku życia. Prowadzenie: Magdalena 
Cysewska. Zapisy: magdalenacysewska@gazeta.pl; tel.: 505-055-412. 
Rytmika – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych
piątki, soboty w godzinach przedpołudniowych 
Wiek: od 2 do 4 roku życia. (Mogą być również młodsze dzieci od 13/14 
miesiąca). Zajęcia grupowe. Czas trwania: 30 minut. Cena: 15 zł za za-
jęcia; 48 zł za 4 zajęcia w miesiącu; 80 zł za 8 zajęć w miesiącu. Zapisy: 
magdalenacysewska@gazeta.pl; tel.: 505-055-412
Nauka gry na pianinie/keyboardzie
Indywidualne, profesjonalne lekcje. Wiek: od 4 do 104 lat. Zapraszamy 
na lekcje. Zapisy: magdalenacysewska@gazeta.pl; tel.: 505-055-412
Seniorowo. Zajęcia muzyczno-hobbystyczne dla seniorów
8.11. (środa), godz. 14.00-16.00 Pośpiewajmy! Piosenki patriotyczne 
oraz Oswoić Facebooka 
Warsztaty interaktywne. Łączymy przyjemne z pożytecznym. Nauka 
i zabawa. Z muzyką „na żywo” w tle i na pierwszym planie. Co tydzień 
inna tematyka. Zaproszony gość specjalny. Zajęcia trwają 2 godziny 
i są dwuczęściowe. Cena: 25 zł. Zapisy: stowarzyszenie.tartak@gmail.
com; tel.: 505-055-412

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek polscy muzułmanie – Tatarzy
21.11. (wtorek), godz. 17.00

i francuski balfolk. W programie wieczoru również śpiewy oraz ludowe za-
bawy i opowiadania. 
Wstęp na potańc dowolny, dobrowolny. Miejsce: Wejściówka, pl. Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
6, 13, 20, 27.11. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar 
tańców polskich i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków 
zarówno doświadczonych, jak i początkujących w wygrywaniu melodii ryt-
micznych. Bardzo mile widziani są na sesji tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1
N-obrotowe zajęcia taneczne
8, 15, 22, 29.11. (środy), godz. 19.30
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne 
zabawy taneczne. W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz 
wybrane składniki zaawansowane kilku tańców tradycyjnych. Na taneczny 
repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), mazurkowych 
oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania prowadzone są 
w sposób przystępny dla początkujących tancerzy. Warsztaty płatne. 
Miejsce: Toruń, Studio DFNS, Rynek Nowomiejski 27

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 spo-
tkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Zapraszamy do 
współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury.
Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

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 połą-
czenie 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 oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące piernikami, a dla dorosłych 
piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 

Starszych Panów, Marka Grechuty, Edith Piaf, Anny Jantar, Zbigniewa 
Wodeckiego oraz innych Wielkich Nieobecnych.
19.11. (niedziela), godz. 17.00 Koncert piosenki francuskiej  
„Pod dachami Paryża”
Koncert w wykonaniu Katarzyny Majchrzak przy akompaniamencie 
Leszka Milińskiego przeniesie nas do kraju wina Beaujolais.
Cena biletu: 30 zł – w cenie poczęstunek. Rezerwacje: 56 655-82-36 
lub biuro@fort.torun.pl

Impreza Andrzejkowa, 25.11. (sobota), godz. 20.00-2.30
Forteczne sale wypełni zapach wyśmienitego menu oraz muzyka grana 
przez DJ-a. Będziemy wróżyli lejąc wosk i spróbujemy spojrzeć w przy-
szłość wykorzystując pozostałe andrzejkowe tradycje. Cena: 80 zł

Dyżury przewodnickie w Forcie IV
W każdy piątek i sobotę w Forcie IV, godz. 20.00
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:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: 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 gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis

Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 35 zł + koszt pochodni
dla grupy do 45 osób 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza 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 - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 
zł, z przewodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie 
IV)

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Yves Leblanc - koncert do tańca, 10.11. (piątek), godz. 20.00
Yves Leblanc jest specjalistą od bretońskich spotkań tanecznych zwa-
nych Fest-Noz’ami. Jest multiinstrumentalistą i jednocześnie nauczy-
cielem gry i tańca. Regularnie koncertuje solowo, ale znany jest rów-
nież z występów z takimi muzykami, jak Mike James czy Bernard Loffet. 
Wśród tańców, do których zagra, znajda się: an dro, hanter dro, rond de 
St. Vincent, gavotte des montagnes, kost ar c’hoad, kas a-barh, klamm 
czy an dro retourné. Jego wykonań niesposób nie spotkać, jeśli zapra-
gniemy poznać bliżej muzyczno-taneczną kulturę Bretanii. W Toruniu 
zagra solo na takich instrumentach, jak akordeon diatoniczny, klarnet, 
flety, katarynka, automat perkusyjny. 
Wstęp biletowany. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Ander Potańc, 30.11. (czwartek), godz. 20.00
Potańc to zabawa taneczna z repertuarem muzyczno-tanecznym wy-
wodzącym się z dawniejszej tradycji polskiej wsi, ale również z kultu-
ry szwedzkiej, francuskiej i różnych zakątków Europy. W repertuarze 
wieczoru znajdą się tradycyjne tańce w parach, kole czy korowodzie. 
Tańce polskie, szwedzkie, portugalskie, węgierskie, bretoński fest-noz  
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2.11. (czwartek)

  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 19.00  Zaduszki Jazzowe,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Koniec Świata,  Lizard King Toruń
   Koncert: Święto zmarłych,  Klub NRD

3.11. (piątek)
  godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00   4. urodziny CNMW, także 4-5.11., godz. 
11.00-17.00, CN Młyn Wiedzy

  godz. 12.00  Toruńskie zoo w obiektywie Radosława Sassa, do 29.11.,  Ogród 
Zoobotaniczny

  godz. 17.00  Justyna Lipka – Malarstwo i rysunek, do 17.11.,  Galeria ZPAP
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Tymon Tymański Yasstet,  Dwór Artusa
   Festiwal Kultury buddyjskiej, do 10.12.,  Buddyjski Ośrodek Medytacyjny 
  godz. 19.00  Muzyka Orędownikiem Pokoju. Steve Kindler solo,  MCSM
  godz. 19.00  Czytanie. Dramat: Dziady cz. II, także 4.11.,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Sen nocy letniej - F.Mendelssohn,  CKK Jordanki

4.11. (sobota)
  godz. 10.00  Niezłe ziółka - gra,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza
  godz. 11.00  Zakończenie projektu Coś za coś,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 12.00  Spacer tematyczny: Toruńskie cmentarze,  CSW
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  od godz. 13.00  Plakatobranie,  CSW
  godz. 17.00  Szlagier Festiwal,  Aula UMK
  godz. 18.00  Ballet Folclórico De Antioquia Columbia,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Koncert Happysad,  Od Nowa
   Koncert: The Stubs, Afterparty Flirtini,  Klub NRD

5.11. (niedziela)
  godz. 12.00  Salon Poezji,  Teatr Horzycy
  godz. 12.00  Muzyka i Historia: Jeszcze Polska nie zginęła,  Aula UMK
  godz. 17.00  Jazzowe Zaduszki Asi Czajkowskiej-Zoń,  Fort IV
  godz. 18.00  Michał Bajor - Od Kofty… do Korcza,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  FAF: Sonia Bohosiewicz: 10 sekretów Marilyn Monroe,  Dwór Artusa
  godz. 19.30  Spektakl Małżeński Rajd Dakar,  CKK Jordanki 
   Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach,  OPP Dom Harcerza
   Post Mortem MimiFestival w. Dowfall of Gaia,  Klub NRD

6.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Czy archeologia to tylko wykopaliska,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych 
  godz. 17.00  Spotkanie z aromaterapią,  Książnica, Filia nr 6, ul. Lelewela
  godz. 18.00  Podgórz sprzed lat: Fotograficzne atelier w Podgórzu,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Spotkanie: Szymon Hołownia,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Sławek Wierzcholski solo oraz Open Blues,  HRP Pamela
   Kiermasz na Bydgoskim Przedmieściu, do 10.11.,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 12, ul. Fałata 35

7.11. (wtorek)
  godz. 10.00  Zakładki i tagi,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.00-19.00  Spotkania z Historią: warsztaty lepienia z gliny,  Zamek 
Krzyżacki

  godz. 17.30  Grafika Eweliny Kołakowskiej , do 30.11.,  Od Nowa
  godz. 18.30  FAF: Toruńskie Spacery Fotograficzne, do 1.12.,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Ballet Virski,  CKK Jordanki

8.11. (środa)
  godz. 14.00-16.00  Seniorowo,  Warsztatownia Tartaku
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  (Nie)codzienne dzieła sztuki,  CSW
  godz. 18.00  Pieśni do świętych patronów,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.30  Świat i okolice – Pod ciemną skórą Filipin,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Słynny Niebieski Prochowiec,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Fotografie J. Kunickiej i M. Sochackiej, do 8.12.,  Od Nowa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Macedonia,  Od Nowa

9.11. (czwartek)
  godz. 10.00, 18.30  Laboratorium szalonych naukowców,  Aula UMK
  godz. 13.00  Wybitni Bułgarzy w poparciu dla Sprawy Polskiej, do 30.11., 
 Biblioteka Uniwersytecka

  godz. 13.00  Bartek Frączek: Miejsca Zapamiętane, do 24.11.,  Galeria Forum
  godz. 16.00  Wieczór patriotyczny,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30  Kreatywne Katarzynki,  Książnica, Filia nr 12, ul. Fałata 35
  godz. 18.00  Lingolatorium – pokaz otwarty,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Wirówka – spotkanie z Bianką Rolando,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Toruń miasto zabytków: Ewangelicka Atlantyda,  Książnica Ko-
pernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: The Dumplings Orkiestra,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  HRPP Festival, także 10.11.,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Koncertowa fala: zespół Myasta,  Od Nowa
  godz. 20.00  Michał Kaczmarczyk Trio,  Tutu Jazz & Whisky Club
   Tribute to Arctic Monkeys,  Klub NRD

10.11. (piątek)
  godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00  SPiNDay 2017,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 17.00  Koncert muzyki patriotycznej,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 19.00  Elite Acrobatic Show,  Aula UMK
  godz. 19.00  Skrzywienie kręgosłupa - premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Yves Leblanc - koncert do tańca,  Wejściówka
  godz. 20.00  Koncert Paraliż Band,  Od Nowa
   Koncert częstochowskiego rapera Sariusa,  Klub Dwa Światy
   Życie nad Wisłą dawniej i dziś, do 26.11.,  Muzeum Etnograficzne

11.11. (sobota)
  godz. 17.00  Musical Metro,  Arena Toruń
  godz. 18.00  Zamach na wielkiego mistrza von Orseln,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 18.00  Leszek Możdżer Symfonicznie,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  FAF: Renata Przemyk śpiewa Leonarda Cohena,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Koncert Strachy Na Lachy,  Od Nowa
  godz. 20.00  Ted Nemeth (Łódź),  Klub Dwa Światy

LISTOPAD 2017
DZIEŃ PO DNIU

12.11. (niedziela)
  godz. 16.00, 19.30  Spektakl Pikantni,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  David Lynch. Silence And Dynamism, do 18.02.2018, Gregory 
Crewdson. Cathedral of the Pines, do 7.01.2018,  CSW
  godz. 18.30  Accantus Symfonicznie,  Aula UMK
   Koncert Erith,  Klub NRD

13.11. (poniedziałek)
  godz. 15.30  Typogryzmoły,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.45  Liściaki – warsztaty plastyczne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Kasia Kowalska akustycznie,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Medusa i Sarah Smith Band,  HRP Pamela
   Kiermasz na Podgórzu, do 17.11.,  Książnica, Filia nr 4, ul. Poznańska

14.11. (wtorek)
  godz. 12.00  Grafika na warsztat! Spotkanie 2,  CSW
  godz. 16.30  Tydzień Edukacji Globalnej, także 16 i 29.11.,  Książnica Koperni-
kańska, Filia nr 14, ul. Łyskowskiego, Fundacja Ducha
  godz. 17.15  Wernisaż ulotny, do 30.11.,  Dom Muz, ul. Poznańska

  godz. 17.30 Artyści w hołdzie Zbigniewowi Wodeckiemu,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Obrazy z historią w tle,  CSW

15.11. (środa)
  godz. 12.00  Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych,  CSW
  godz. 17.00  Spotkanie autorskie: Anna Karpińska,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury

  godz. 17.00  Historia Fotografii: Zapisy socjologiczne Zofii Rydet,  WOAK
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Bener kontra Brodzki, Małecki kontra Woźniak,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Jazz Club: Łoskot,  Od Nowa
  godz. 20.00  Soul Behind vol. 7,  Lizard King Toruń
   Palmiarnia + Koncert Lonker See,  Klub NRD

16.11. (czwartek)
  godz. 9.00-23.00  Toruńskie śpiewanki Turystyczne,  Wejściówka 
  godz. 10.00  Wokół sztuki – malowanie na ceramice,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00-21.00  Podróżniczy wieczór dla dorosłych,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Nepal. Teatr Życia , do 30.11.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Witajcie w Nepalu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Agnieszka Chylińska,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Koncert GruBsona,  Od Nowa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters,  Hanza Cafe
  godz. 19.00  Percival Schuttenbach - Dziki Tur,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  Over The Under,  Klub Dwa Światy

17.11. (piątek)
  godz. 12.00  Kreatywna inspiratornia – warsztaty,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Krzysztof Muskalski - Japonia spod kwitnącej wiśni, do 11.02., 
 Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.00  Olga Kisseleva - Najlepsze miejsce pod słońcem: Doświadcze-
nie dynamicznego mapowania, Czarna dziura – wystawa zbiorowa, Marta 
Szulc - Formy przejściowe, do 7.01.2018,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Maryla Rodowicz - Diva Tour,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  28. Toruń Blues Meeting, także 18.11.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Koncert Hulajdusza i Malitumba,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Piranha Tourbooking,  Klub Dwa Światy
  godz. 21.30  Kabaret „Loża Kopernika”, także 24.11.,  Wejściówka

18.11. (sobota)
  godz. 10.00-20.00  Jednodniowy warsztat aktorski,  Warsztatownia Tartaku
  godz. 11.00  Teatr Frajda: Dusia w kuchni,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Poranne figle, psoty i żarty: Głębiny mórz i oceanów,  WOAK
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 12.00  Teatralny rozruch: My, piraci,  WOAK 
  godz. 13.00-17.00  Wyprzedaż garażowa w Tartaku,  Warsztatownia Tartaku
  godz. 16.00  30-lecie Korporacji Baby Jagi - Złote Miotły,  CKK Jordanki
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  FAF: Scenariusz dla trzech aktorów – spektakl,  Dwór Artusa

19.11. (niedziela)
  godz. 16.30  Księga Dżungli – premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 17.00  Spektakl Między łóżkami,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Stare Dobre Małżeństwo,  Aula UMK
  godz. 17.00  Koncert piosenki francuskiej „Pod dachami Paryża”,  Fort IV
  godz. 19.00  Magda Piskorczyk z zespołem,  HRP Pamela
   Drużynowe Mistrzostwa Regionu w Szachach,  OPP Dom Harcerza 

20.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Wędrujemy po Tatrach,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych  
i Niepełnosprawnych
   Kiermasz na Rubinkowie, do 24.11.,  Książnica, Filia nr 14, ul. Łyskowskiego
  godz. 19.00  FAF: Ralph Kaminski & My Best Band In The World,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Jordan Reyne,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Alosza Awdiejew z zespołem – Koncert jubileuszowy,  Aula UMK

21.11. (wtorek)
  godz. 11.00  Populus Flora Fauna - wystawa Elżbiety Pasek, do 19.01.,  Ośro-
dek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Nie najeżajmy się! - warsztaty,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Orient Express - Przystanek polscy muzułmanie – Tatarzy,  CSW
  godz. 18.00  Projekt dla…: wykład prof. Janusza Górskiego,  Wozownia
  godz. 19.00  Andrzej Poniedzielski – Melo-Nie-Dramat,  CKK Jordanki 

22.11. (środa)
  godz. 11.00  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń,  MDK 
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 15.30  Zakończenie projektu Zmiennie-niezmiennie,  Hotel Bulwar 
  godz. 17.00  Festiwal Pamięci Barbarka’39,  Dwór Artusa



  godz. 17.00  W pierwszym rzędzie: Jak powstaje muzyka filmowa?,  WOAK
  godz. 18.00-19.30  Nie taki straszny wilk… - wykład,  Wydział Nauk o Ziemi
  godz. 19.00  Paweł Domagała - koncert,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Stand-Up: Krzysztof Jahns,  Od Nowa

23.11. (czwartek)
  godz. 9.30  Jesienne obrazy,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00  Finał konkursu plastycznego Inspirowane poezją,  MDK 
  godz. 12.00  Dzień Zmarłych w Meksyku,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  O naszych spółdzielczych sprawach,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.30  Robimy zabawki z włóczki,  Książnica, Filia nr 12, ul. Fałata 35
  godz. 17.00  Ad Astra, do 20.12.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.00  Historia mody – Japoński styl,  CSW
  godz. 18.00  Wieczory Toruńskie: Mennonici w okolicach Torunia w XVI-XX w., 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 20.00  Koncert Dikanda,  Od Nowa
  godz. 20.30  Kuba Sienkiewicz,  Browar Jan Olbracht
   Jadwiga i Marek Czarneccy - Toruńczycy z wyboru, do 9.12.,  Mała Galeria 
Fotografii ZPAF
   Konncert: Bitamina,  Klub NRD

24.11. (piątek)
  godz. 10.00  XI Przegląd Piosenki Jesiennej,  MDK
  godz. 15.00  Volodymyr Topiy - Finis Gloria - obiekty, do 29.11.,  Galeria ZPAP 
Nurt
  godz. 16.00  XI Festiwal Performance „Koło Czasu”, do 26.11.,  CSW
  godz. 17.00  Stefan Narębski. Architekt, konserwator, profesor, do 11.03.2018, 
 Ratusz Staromiejski
  godz. 17.30  Zawód: ilustrator – spotkanie z Sebastianem Frąckiewiczem,  CSW
  godz. 18.00-21.00  Coaching ciała – kręgosłup, postawa ciała, także 25.11. 
 Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Grupa Teraz – spektakl improwizowany,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert Quebonafide,  Od Nowa
  godz. 19.00  Chór Aleksandrowa,  Arena Toruń
  godz. 20.00  Koncert Chilli Crew,  Klub Dwa Światy
   32. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, do 27.11.,  Teatr Baj 
Pomorski

25.11. (sobota)
  godz. 10.00 i 11.00  Klub Młodych Muz – dawno, dawno temu,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 11.00  Prezydentem być – wystawa i rozstrzygnięcie konkursu,  OPP Dom 
Harcerza
  godz. 12.00-14.30  Warsztaty tańców użytkowych w rytmach latino,  Warszta-
townia Tartaku
  godz. 12.30-13.30  Zmysło-sobota: Wiewiórka,  CSW
  godz. 17.00  Neurofizjologia artysty w performance,  Galeria Wozownia 
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Per Aspera Ad Astra - piosenki Czesława 
Niemena,  MDK
  godz. 18.00  Forte Artus Festival: Hania Rani – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Lords of the Sound,  CKK Jordanki
  godz. 19.00-24.00  Noc gier planszowych,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Koncert zespołu Jamal,  Od Nowa
   Zabytki toruńskie młodszego pokolenia: Architektura sakralna Torunia  
po 1945 roku,  Biblioteka Diecezjalna

26.11. (niedziela)
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 16.00, 19.00  Basia sama w domu, czyli moje najgorsze święta,  Teatr 
Horzycy
  godz. 17.00  Polska Noc Kabaretowa,  Arena Toruń
  godz. 17.00  Miłość po włosku,  Hotel Bulwar
  godz. 17.00  Muzyka filmowa. Koncert Andrzejkowy,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  IRA,  Aula UMK
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Sebastian Zawadzki & Goście,  Dwór Artusa
   Ściana – monodram Damiana Droszcza,  Pałac Dąmbskich, ul. Żeglarska 8

27.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dyskusyjny Klubu Książki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 18.00-21.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW
  godz. 19.00  Kuba Badach,  CKK Jordanki 
  godz. 19.00  Forte Artus Festival: Artur Andrus – spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert Niespodzianka,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
   Czytanie. Dramat: „Muchy”,  Teatr Horzycy

28.11. (wtorek)
  godz. 18.00  Wirtuozi Klasyki – XXV Koncert Towarzyski,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Festiwal Stachura 2017,  CKK Jordanki
   Warsztaty wokalne Akademia Piosenki,  OPP Dom Harcerza

29.11. (środa)
  godz. 16.30-18.00  Pracownia Archipelag. Pudełko twórczego potencjału, 
 Warsztatownia Tartaku
  godz. 17.30  Kobieca Manufaktura - świece,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00-23.59  HipeRPeG #16 - Koktajl erpegowy,  Klub Muzyczny 
Hipisówka
  godz. 19.00  Damian Ukeje śpiewa Johnny’ego Casha,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Grupa Improwizacyjna rzeCo,  Od Nowa

30.11. (czwartek)
  godz. 16.00  Wieczór Andrzejkowy,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.00  Zabawa Andrzejkowa,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Bądź eko z biblioteką,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 2,  
ul. Kościuszki
  godz. 18.00  Purgamentum - o właściwościach śmieci, do 17.12.,  Galeria 
ZPAP Nurt
  godz. 18.00-21.00  Profilaktycznie o…zdrowiu,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Cztery pory rzeki - Fotografie Dariusza Sarnowskiego,  
do 15.01.2018,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią – Wolność egzystencjalna a wolność kwan-
towa,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Koncert grupy Mikromusic – Światowy Dzień Walki z AIDS,   
Od Nowa
  godz. 19.00  Po Katastrofie - kompozycje Krzysztofa Komedy,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Agnieszka Grochowicz – Piosenki Wojciecha Młynarskiego, 
 Tumult
  godz. 20.00  Ander Potańc,  Wejściówka
  godz. 20.00  T.Love,  Lizard King Toruń
  godz. 20.00  Morte Plays,  Tutu Jazz & Whisky Club


