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Irena Santor - Tych lat nie odda nikt, 7.04. (sobota), godz. 18.00
Pierwsza Dama Polskiej Piosenki. Artystka zabierze publiczność w sen-
tymentalną podroż szlakiem złotych przebojów („Tych lat nie odda nikt”, 
„Maleńki znak”, „Serce”, „Złoty pierścionek”, „Już nie ma dzikich plaż”) 
oraz pięknych piosenek z dwóch ostatnich płyt – „Kręci mnie ten świat” 
i „Punkt widzenia”. Irena Santor nagrała ponad tysiąc piosenek, z których 
wiele stało się przebojami. Irena Santor wystąpi z towarzyszeniem zespołu 
muzycznego w składzie: Mariusz Dubrawski – fortepian, Wojciech Ruciński 
– kontrabas, Grzegorz Poliszak – perkusja. 
Bilety: biletyna.pl, kupbilecik.pl, ebilet.pl i bilety24.pl oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej: Biu-
ro Turystyczne Copernicana, Ośrodek Informacji Turystycznej, Księgarnia PWN, Keep Travel, Kasa 
CKK Jordanki, salony EMPiK. Organizator: Impresariat Artystyczny „Impart”

Kult Akustik, 8.04. (niedziela), godz. 19.00
Organizator: Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „Stodoła” 

Stand-up Rafał Pacześ „Puder do cery zimnej”, 11.04. (śr.), godz. 19.00
Organizator: King of Entertainment Rafał Pacześ 

Kabaret Skeczów Męczących, 13.04. (piątek), godz. 20.15
Organizator: Agencja Artystyczna Eskander 

Artur Andrus – recital kabaretowy, 15.04. (niedziela), godz. 17.00
Organizator: Impresariat Artystyczny „Adria”

Murray Schisgal „Serca na odwyku”, reż. Cezary Żak
17.04. (wtorek), godz. 17.00
Broadwayowski hit komediowy, napisany przez autora scenariusza filmu 
„Tootsie”. Komedia, w której bohaterowie w zabawny sposób udowadniają 
sobie, że na miłość nigdy nie jest za późno i że warto dać życiu szansę na 
szczęście! Wystarczy pokonać stereotypy lub spróbować niekonwencjonal-
nych metod. Aktorzy spektaklu: Cezary Żak, Katarzyna Żak, Hanna Śleszyń-
ska, Michał Piela. Organizator: Agencja Impresaryjna Art4Fun

Spektakl „Dwie połówki pomarańczy”, 18.04. (środa), godz. 19.00
Organizator: Impulsive Art

Ludzie inteligentni, 21.04. (sobota), godz. 17.00, 20.00
Organizator: Impresariat Artystyczny „Adria” 

Musica Graciana: koncert Pubblicato in Venezia
21.04. (sobota), godz. 18.00 Organizator: zespół Musica Graciana

Triathlon story, czyli chłopaki z żelaza, 22.04. (niedz.), godz. 17.00
Organizator: Sollus sp. z o.o.

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

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

Wirtuozi Klasyki – koncert, 5.04. (czwartek), godz. 18.30 
Cykl koncertów współorganizowanych z Pomorskim Towarzystwem  
Muzycznym. Zabrzmią kompozycje Beethovena, Mozarta i Schuberta, 
ale nie zabraknie utworów polskich kompozytorów. Dzieła mistrzów wy-
konają muzycy: Klaudia Kowacz (skrzypce), Tomasz Mrowiński (altów-
ka), Alicja Różycka (wiolonczela), Ewa Sarwińska (fortepian). Wstęp wolny

Milonga Piernikowa – Wiosna, 7.04. (sobota), godz. 18.00-2.00
Dzięki współpracy z toruńską grupą Milonga Mercurio po raz kolej-
ny zagości w Dworze Artusa taneczne wydarzenie. Podczas milongi 
tańczy się wyłącznie tango argentyńskie. Część gości czerpie radość 
z tańca, część z możliwości spotkań towarzyskich, a część po prostu 
delektuje się muzyką i atmosferą. Nie trzeba być tancerzem, aby miło 
spędzić czas na milondze. Bilety: 30 zł, w przedsprzedaży 25 zł

Zwiedzanie Dworu Artusa, 10.04. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Czwartek z Filozofią: Niebo – pytanie o podstawowe doświadczenie 
religijne, 12.04. (czwartek), godz. 18.30
Są dwa podstawowe pytania filozofii religii: „Co jest istotą religii?” 
i „Jakie jest źródło religii?”. Religioznawstwo, zwłaszcza fenomenolo-
gia religii uważa doświadczenie „nieba” za jedno ze źródłowych do-
świadczeń człowieka religijnego. Czy jednak jest ono tylko „doświad-
czeniem religijnym”, czy może bardziej źródłowym „doświadczeniem 
podstawowym”? To główne pytanie, na które odpowie w trakcie wykła-
du prof. Tomasz Kupś. Wstęp wolny

Jacka Kaczmarskiego „Mój Zodiak” – Mateusz Nagórski
13.04. (piątek), godz. 19.00
Mateusz Nagórski, to nie tylko wokalista, ale także gitarzysta, kom-
pozytor, znany z wykonywania piosenek Jacka Kaczmarskiego. Jego 
najnowszy recital „Mój Zodiak” to już drugi projekt z wierszami poety,  
do których sam bard nie napisał muzyki. Będzie to dwanaście utwo-
rów, a jednocześnie portretów ludzkich cech, napisanych według sko-
jarzeń zodiakalnych, dlatego każdy odnajdzie w nich siebie. 
Bilety: 25 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu koncertu

Poranek Seniora – śniadaniowy koncert muzyki klasycznej
15.04. (niedziela), godz. 11.00
Cykl, który zdobył swą popularność i zaskarbił sobie sympatię melo-
manów odwiedzających Dwór Artusa. Dlatego Centrum Kultury i Po-
morskie Towarzystwo Muzyczne zaprasza na kolejną jego odsłonę. 
Podczas koncertu usłyszymy dzieła wielkich kompozytorów muzyki po-
ważnej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu.  
Bilety: 3 zł ulgowy, 5 zł normalny 



świata od kuchni. Podczas trzech podróży zanurzyli się w Morzu Czar-
nym, poruszając się na krawędzi przepaści dotarli do odległych gruziń-
skich i azerskich wiosek położonych wysoko w górach. Po drodze odwie-
dzili Armenię. A to wszystko przemieszczając się taksówkami. Wstęp wolny

Koncertowa Fala – Steel Drunk, 19.04.(czwartek), godz. 20.00 
Zespół hard-rockowy, założony pod koniec 2012 roku w Bydgoszczy. 
Muzycznie Steel Drunk, to po prostu stary, ostry, energetyczny i bezkom-
promisowy hard rock. Pod koniec roku 2017 zespół wydał krążek „Hard 
Work! Hard Cock! Hard Rock!”. Wstęp wolny

Dzień Białej Flagi – coroczne spotkanie fanów Republiki
21.04. (sobota), godz. 19.00
Wiele niespodzianek i atrakcji, znakomici goście a przede wszystkim mu-
zyka Republiki. Wystąpią: Sztywny Pal Azji, Eder, Bregma. Bilety: 50 zł

Spektakl Grupy Improwizacyjnej „RzeCo?”
22.04. (niedziela), godz. 20.00
Wieczór komediowy inspirowany sugestiami publiczności. Wstęp wolny

Świat Od Nowa - spotkanie z Dariuszem Rosiakiem
24.03. (wtorek), godz. 20.00 
Najlepszy polski publicysta międzynarodowy, dziennikarz radiowy i pra-
sowy oraz znamienity reportażysta. Z jego bogatego dorobku wymienić 
można m.in. reportaż „Ziarno i krew”. Podróż śladami bliskowschodnich 
chrześcijan”, za który otrzymał nagrodę im. Beaty Pawlak oraz nomina-
cję do Nagrody Literackiej Nike. Okazją do rozmowy jest jego najnowsza 
książka „Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha”, czyli tajemnica byłego 
żołnierza AK, który po wojnie stał się autorem bestsellerowych powieści 
i polskim Indianinem, a który w rzeczywistości … nie istniał. Wstęp wolny

Koncert Freygish Orchestra, 25.04. (środa), godz. 20.00 
Zespół wyłonił się z Miniorkiestry - toruńskiej kapeli klezmerskiej. Część 
jej byłych członków utworzyła formację, w której kontynuują przygodę 
z muzyką klezmerską, ulegając wpływom bałkańskim i zagłębiając się 
coraz bardziej w klimaty muzyki greckiej. Wstęp wolny

Winylowy Wieczór czyli spotkanie z czarną płytą
26.04. (czwartek), godz. 19.00
Pierwsze spotkanie, które ma na celu przypomnienie uroku winylowych 
płyt. Będzie można kupić, wymienić i posłuchać muzyki z czarnych płyt, 
które od pewnego czasu wracają do mody. Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk
Serce miłości, reż. Łukasz Ronduda, Polska 2017
9.04. (poniedziałek), godz. 21.00 (AST Klamra)
Historia związku artystów – Zuzanny Bartoszek i Wojtka Bąkowskiego, w którym sztuka i miłość 
bez przerwy się przenikają. Ona – poetka przed debiutem i On – uznany artysta wizualny i muzyk. 
Kochają się, ale artystycznie ze sobą konkurują. 

Pomiędzy słowami, reż. Urszula Antoniak, Holandia/ Niemcy/Polska 
2018, 12.04. (czwartek), godz.19.00 (AST Klamra)
Michael - 28-letni prawnik z Berlina,  niczym nie różni się od swojego szefa i przyjaciela, 34-let-
niego Franza. W niewyjaśniony sposób w piątek rano Michael przestaje mówić po niemiecku i sta-
je się Polakiem – Michałem. W jego życiu zaczynają zachodzić dramatyczne zmiany, gdy spotyka 
się ze swoim nigdy nie widzianym ojcem – Stanisławem. Wkracza on do świata syna bardziej jako 
symbol Ojca niż prawdziwy ojciec.

Kształt wody, reż. Guillermo del Toro, USA 2017
16.04. (poniedziałek), godz. 19.00 
Nagrodzona Oscarem za najlepszy film, baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się u szczytu 
zimnej wojny, w Stanach Zjednoczonych około roku 1962. Eliza Esposito wiedzie monotonną, 
samotną egzystencję, a całą noc pracuje w pilnie strzeżonym, sekretnym laboratorium rządo-
wym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz z koleżanką z pracy odkrywa, że w laboratorium 
przeprowadzany jest otoczony ścisłą tajemnicą eksperyment, który zaważyć może na przyszłych 
losach świata.

Czwarta władza, reż. Steven Spielberg, USA 2017
17.04. (wtorek), godz. 19:00 
Opowieść o najsłynniejszym śledztwie w dziejach dziennikarstwa, które zmieniło oblicze nie tylko 
tego zawodu, ale także całego świata, doprowadzając do ujawnienia najgłębiej skrywanych sekre-
tów władz Stanów Zjednoczonych.

Lady Bird, reż. Greta Gerwig, USA 2017, 23.04. (pon.), godz. 19.00 
Intrygujące zderzenie humoru i patosu. Christine „Lady Bird” McPherson ze wszystkich swych 
młodzieńczych sił sprzeciwia się matce - kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglą-
dach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż stracił pracę. Bunt tytułowej 
Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą, bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym 
odbiciem charakteru matki. 

Nić widmo, reż. Paul Thomas Anderson, USA 2017
24.04. (wtorek), godz. 19.00 
Londyn, lata pięćdziesiąte. Słynny krawiec Reynolds Woodcock wraz z siostrą Cyril stanowią cen-
trum brytyjskiej mody, ubierając gwiazdy filmowe, rodzinę królewską, socjetę, damy i debiutantki. 
Przez pracownię krawca przewija się mnóstwo kobiet, inspirują go, towarzyszą, ale on wciąż po-
zostaje kawalerem. Aż do momentu, gdy w jego życiu pojawia się Alma, która wkrótce staje się 
jego muzą i kochanką. 

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Magdalena Chomiak - Szkice akwarelowe i pastele, do 20.04.
Szybkie notatki, wykonane często w plenerze, w oparciu o obserwację 
otaczającego świata. Prace są malarskim zapisem określonej chwili, mo-
mentem towarzyszącym malarce. To urywki rzeczywistości, obrazy ota-
czających nas przedmiotów wyrażone poprzez język malarski. Wystawa 
obejmuje szkice plenerowe, widoki wnętrz kościołów, martwe natury. 

Galeria Dworzec Zachodni
Ceramika - wystawa zbiorowa, do 5.04.
Prezentacja prac studenckich, które powstały w latach 2007-2017 w Pra-
cowni Ceramiki prowadzonej przez prof. Iwonę Langowską i dr Aleksandra 
Paskala na kierunku Rzeźba Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Prezentacja 
jest próbą przedstawienia zróżnicowanych postaw artystycznych studen-
tów, którzy w ciągu ostatnich 10 lat rozwijali swoje zainteresowania twór-
cze w zakresie ceramiki artystycznej. 

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

Aula UMK, ul. Gagarina 11
Ab Ovo – Hrabi Mecz Impro, 8.04. (niedziela), godz. 18.00 
Kabaret Hrabi i teatr Improv Ab Ovo – dwa zespoły i dwa światy. Hrabi – od 
lat zakochany w kabarecie aktorskim, choć nie jest im obca improwizacja. 
Ab Ovo – aktorzy, którzy najbardziej cenią sobie energię, pochodzącą wła-
śnie z improwizacji. Na jednej scenie, bez przygotowanych skeczów czy 
piosenek, dochodzi do zwarcia i maglowania, ale cel jest jeden – dobra 
zabawa. Nie zobaczą Państwo niczego, co wiedzieli kiedyś, oraz niczego, 
co można znaleźć w Internecie. Wszystko wymyślone tu i teraz. Bilety: 80 zł

Mayday 2 – spektakl teatralny, 14.04. (sobota), godz. 16.00 
Wielobarwna historia sympatycznego taksówkarza, który zaplanował so-
bie 2 ciepłe domy z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się prowadzić 
podwójną grę do momentu, kiedy jego dorastające dzieci dowiadują się 
o sobie w Internecie. Bilety: 70-90 zł

Kortez, 19.04. (czwartek), godz. 19.00 Koncert wyprzedany

Świat i okolice – Paryż mniej znany, 18.04. (środa), godz. 18.30
Gdy myślimy „Paryż”, przychodzi nam od razu do głowy widok wieży 
Eiffla, Luwru czy Łuku Triumfalnego. Tym razem odrzucamy szablon i bę-
dziemy poznawać Paryż ten mniej znany. Zajrzymy do małej księgarni, 
krypt pod miastem i kościoła, w którym popełniono zbrodnię. Przewod-
nikiem podczas spotkania będzie podróżnik i bloger – Michał Szulim. 
Bilet normalny: 4 zł. Emeryci, renciści, uczniowie, studenci, niepełnosprawni – wstęp wolny

Sztuka w Artusie: Jan Matejko – kiczmen czy geniusz?
24.04. (wtorek), godz. 18.30
Nie ma chyba w sztuce polskiej bardziej znanego artysty niż Jan Matejko. 
Historycy z jednej strony cenią go za ogrom pracy, którą włożył w zilu-
strowanie dziejów naszego kraju, z drugiej ganią za wtórność formalną 
i kiczowatość artystyczną. Czy Matejko to tylko kiczmen, czy może histo-
ryk pędzlem piętnujący wady narodu? Wszystkie te wątpliwości wyjaśni 
podczas wykładu Łukasz Wudarski. Wstęp wolny

Akty zgonu – Grupa Teraz – spektakl improwizowany
27.04. (piątek), godz. 19.00
Jeden ze sztandarowych spektakli toruńskiej grupy. Przedstawienie ide-
alne dla miłośników kryminału i nie tylko. Publiczność losuje zagadkę 
makabrycznej śmierci... Kto zabił? Dlaczego? I czy na pewno śmierć jest 
końcem wszystkiego? Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Gala Operowo-Operetkowa – Sonori Ensemble
28.04. (sobota), godz. 18.00
Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny operowe i operetko-
we, a także standardy jazzowe i popularne piosenki podczas gali w wy-
konaniu śpiewaków znanej Międzynarodowej Grupy Operowej Sonori 
Ensemble. Zabrzmią najsłynniejsze sceny z oper: „Traviata”, „Carmen”, 
„Opowieści Hoffmanna”, „Don Giovanni”, „Lakmé”, „Straszny dwór” 
i wiele innych. Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny

Wojtek Szczepanik – Piano Solo, 29.04. (niedziela), godz. 18.00
Młody kompozytor i pianista, który pewnego dnia odkrył piękno for-
tepianu, i od tamtej pory się z nim nie rozstaje. Tworzy kojące utwory 
z pogranicza współczesnej klasyki i muzyki filmowej. Zaprezentuje au-
torskie utwory pochodzące m.in. z płyty „Instynkt”, które oczarują swoją 
wrażliwością i pomogą uciec od szybkiego, nerwowego życia w mieście, 
przenosząc nas w świat refleksyjno-relaksujących dźwięków...  Wstęp wolny

Galeria Artusa
Oblicza szkła, do 13.04.
Druga edycja wystawy, której pomysłodawcą i kuratorem jest prof.  
Andrzej Kałucki – toruński twórca zajmujący się witrażownictwem 
i szkłem artystycznym. Obok prac doświadczonych twórców pokazane 
zostaną prace młodych adeptów tej dziedziny: dyplomantów i studentów 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Magdalena Solich i Magdalena Klimkiewicz – Malarstwo
17.04. (wtorek), godz. 18.30, do 7.05.
Wystawa dwóch artystek związanych z Toruniem – Magdaleny Solich 
i Magdaleny Klimkiewicz – przeniesie zwiedzających w nierealny świat 
kolorów i abstrakcji. To młode absolwentki malarstwa na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Każda 
z nich ma już na swoim koncie udział w kilku wystawach zbiorowych,  
jak i indywidualnych.

Na wystawy wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 
oraz podczas imprez

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

Klub Od Nowa

26. Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra 2018
Jedyny w regionie i jeden z najważniejszych festiwali w Polsce, który pre-
zentuje teatr alternatywny. Poza spektaklami odbędzie się szereg imprez 
towarzyszących takich jak: dyskusje, prezentacje filmowe, spotkania, 
oraz koncerty. Wystąpią najlepsze polskie teatry sceny niezależnej:
6.04. (piątek)
• godz. 19.00 Inauguracja Klamry, koncert Jordan Reyne
• godz. 20.30 Teatr A Part „Nic. Szkice do Króla Leara”
7.04. (sobota)
• godz. 19.00 Teatr Porywacze Ciał „Humanicana”
• godz. 21.00 Walny-Teatr „Gould-Wariacje”
8.04. (niedziela)
• godz. 19.00 To-En „CZERŃ – odsłony”
• godz. 21.00 Pożar w Burdelu „Żelazne Waginy”
9.04. (poniedziałek)
• godz. 19.00 Teatr Papahema „Skłodowska. Radium Girl”
10.04. (wtorek)
• godz. 19.00 Laura Leish i Formalina „Emily”
• godz. 21.00 Magdalena Cielecka, Michał Pepol „Milczenie Syren”
11.04. (środa)
• godz. 19.00 Teatr Tańca Zawirowania „Backup”
• godz. 21.00 Jazz na Klamrze: koncert Mazzoll No Quartet
12.04. (czwartek)
• godz. 19.00 Teatr Ósmego Dnia „Paragraf 196 kk (ćwiczenia z terroru)”
13.04. (piątek)
• godz. 19.00 Teatr Wierszalin „Wykład”
Szczegóły: www.klamra.umk.pl Karnety: 180 zł studenci, 200 zł pozostałe osoby

Koncert Ich Troje, 14.04. (sobota), godz. 19.00 
Łódzki zespół w składzie Jacek Łągwa, Michał Wiśniewski oraz świeża krew 
z programu The Voice Of Poland Agata Buczkowska. Przez 22 lata zagrali po-
nad 1000 koncertów w Polsce i zagranicą. Seria koncertów klubowych to po-
wrót do korzeni. Po 9 latach od ostatniego albumu zespół powraca na scenę 
muzyczną krążkiem „Pierwiastek z Dziewięciu”. Bilety od 84 zł

Koncert Dawid Kwiatkowski Akustycznie, 15.04. (niedz.), godz. 18.00 i 20.00 
Dawid Kwiatkowski - trener pierwszej polskiej, odnoszącej ogromny suk-
ces, edycji programu The Voice Kids TVP, objawienie muzyczne ostatnich 
lat, jedna z najbardziej wpływowych osób w Polsce, autor tekstów i kom-
pozytor. Jego najnowszy singiel „Jesteś” w ciągu miesiąca osiągnął ponad 
5 000 000 wyświetleń w serwisie YouTube. Bilet: 69 zł, bilet M&G: 249 zł

Slam Poetycki, 16.04. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Wieczór podróżnika: Taksówką po Kaukazie - podróż po Gruzji, Armenii 
i Azerbejdżanie, 18.04. (środa), godz. 20.00 
Gośćmi kwietniowego spotkania będą Łukasz Piotrowski i Martyna Neł-
ka. On - lektor języka rosyjskiego na UMK, pasjonat podróży po szerokich 
torach. Przeżył tydzień w pociągu w drodze do Władywostoku. Ona – ab-
solwentka filologii rosyjskiej UMK, w życiu kieruje się filozofią Roberta 
Makłowicza, która powoduje u niej chęć do podróżowania i poznawania 



Sobota z rękodziełem – wiosenne szale z węzłów Salomona
21.04. (sobota), godz. 10.00
W czasie warsztatów zapoznamy się z mniej typową techniką szydełko-
wania, czyli węzłami Salomona i wykonamy na szydełku szale idealne 
na majówkę. Zapewniamy materiały i herbatę. Prowadzenie: Elżbieta Chrulska. 
Zapisy: podmurna@dommuz.pl, nr tel. 56 621-05-81. Wstęp: 10 zł

Teatr Frajda - Poranek teatralny: Błażej w garderobie, czyli przygoda 
w Szafolandii, 28.04. (sobota), godz. 11.00
Garderoba to bardzo tajemnicze miejsce. Zwykle rodzice chowają w niej 
ubrania i buty, ale czasami można w niej znaleźć rzeczy niezwykłe, a na-
wet zaczarowane. Błażej zawsze lubił chować się w garderobie. Prze-
bierał się w rożne ciuchy mamy i taty, i już był piratem, a zaraz potem 
kosmonautą. Dziś Błażej jest już dorosły, ale uznał, że nie można za-
pomnieć o wspaniałej zabawie w garderobie i trzeba o niej koniecznie, 
w tajemnicy przed rodzicami, opowiedzieć wszystkim dzieciom. 
Wstęp: 10 zł

Fantastyczne zwierzęta – rodzinne warsztaty plastyczne
28.04. (sobota), godz. 12.00
Zapraszamy do wspólnej zabawy recyklingowej. W czasie warsztatów ro-
dziny z dziećmi wymyślą i stworzą niepowtarzalne zwierzęta z kartonów, 
butelek i innych tworzyw. Po części plastycznej odbędzie się barwny po-
chód toruńską Starówką. Na zajęcia należy przynieść własne materiały 
konstrukcyjne (kartony, butelki itd.), wstęp wolny

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

Wystawy:
Spring Princesses / Wiosenne Księżniczki
12.04. (czwartek), godz. 18.00, do 26.04.
Druga odsłona projektu fotograficznego „Kobieta. Cztery pory roku”.  
Autorka celowo do współpracy w projekcie zaprosiła osoby spoza świa-
ta mody, kobiety nie zajmujące się modelingiem, dziewczyny i kobiety, 
które spotykamy na co dzień. Laura Trawińska – z wykształcenia so-
cjolog, doktorantka na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach 
Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych przy Uni-
wersytecie Warszawskim. Na co dzień współpracuje z Gazetą Wyborczą  
jako fotoreporterka.

Imprezy:
Kreatywna inspiratornia. Warsztaty recyklingowe
6.04. (piątek), godz. 10.45
Podczas warsztatów młodzież szkolna z przyniesionych przez siebie bu-
telek po napojach przygotuje ciekawe wazoniki. Dla grup zorganizowa-
nych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 5 zł
Koncert Sylwii Lipki, 7.04. (sobota), godz. 17.00
Sylwia Lipka – znana piosenkarka, prezenterka telewizyjna i youtuberka. 
Po wyprzedanych koncertach promujących jej pierwszy album „Szklany 
Sen” nadszedł czas na kolejną trasę koncertową – „Na Fali”. Artystka 
od 2014 r. jest jedną z głównych prezenterek stacji Disney Channel Pol-
ska, miała okazję prowadzić własny program czy reprezentować stację 
w Wielkiej Brytanii oraz USA. W sierpniu 2015 roku Sylwia wzięła udział 
w konkursie Young Sing Stars, dzięki któremu została artystką My Music 
i dołączyła do projektu Young Stars. 20 października ukazał się nowy, 
dwujęzyczny album artystki: „Fala/Wave”. 
Bilety: eBilet.pl oraz w salonach Empik. Godz. 16.00 Meet&Greet: 109 zł (uprawnia do udziału 
w koncercie), godz. 17.30 Koncert: 39 zł

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
Plus – grafiki Piotra Pasiewicza, 13.04. (pt), godz. 18.00, do 11.05.
Twórca poprzez osobisty i bardzo wyraźny język sztuki kreuje indywidu-
alne i spersonalizowane uniwersum. Jego sztukę ciężko jest zdefiniować 
za pomocą utrwalonych i powszechnie stosowanych haseł. Artysta wy-
kreował bowiem świat kształtów i materii, w którym prym wiodą nieogra-
niczona niczym wyobraźnia oraz wewnętrzna potrzeba tworzenia niezna-
nych form i bytów. „Plus” sugeruje wartość dodaną prac, odnosi się do 
wszystkich emocji i wrażeń zaklętych w prezentowanych czarno-białych 
grafikach. Urodzony w Łodzi w 1979 r. ukończył z wyróżnieniem studia 
na Wydziale Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 
2013 – Pracownia Malarstwa I (Otwarta Księga). Stypendysta Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2011/2012 rozwijał twór-
czość w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku, malarstwa, performan-
ce, wideoartu i krótkich form filmowych. Autor licznych wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

FotoGaleria
Maciej Mierzejewski – Echa Podświadomości
5.04. (czwartek), godz. 18.00, do 30.04.
Podświadomość, mimo że jest nazwana, pozostaje dla nas obszarem 
wciąż niejasnym i niejednoznacznym, tajemniczym i pociągającym, 
a tym samym czasem i przerażającym. Fotografie Macieja Mierzejew-
skiego są jak bramy, przez które przenikamy na tę drugą stronę, by wy-
dobyć z cienia i podejrzeć to, co się ukrywa za maskami. Co jest nami, 
naszą prawdziwą, dziką podskórną naturą, łączącą nas w jedno z ota-
czającym mikro- i makrokosmosem. „Echa podświadomości” wydają się 
trochę takim medium, które pomaga oswoić lęki i strachy oraz pokazuje, 
że należy uznać je za część nas. (Hanna Wittstock)
Maciej Mierzejewski, (1964) toruński fotografik, autor ośmiu indywi-
dualnych wystaw fotograficznych oraz filmu dokumentalnego „Matka 
poety” poświęconego matce Edwarda Stachury. Pracował również jako 
fotoreporter i nauczyciel młodych adeptów fotografii. Obecnie bierze 
udział w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Miłośnik 
poezji we wszystkich jej postaciach. 

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Barowe Żywioły - koncert, 5.04. (czwartek), godz. 19.00
Ośmioosobowa grupa młodych ludzi, których łączy zainteresowanie mu-
zyką żeglarską i szantową. Zespół w 2012 r. zdobył wyróżnienie na festi-
walu muzyki szantowej „Ster” w Giżycku. W 2013 r. zdobył trzecie miej-
sce w konkursie „CZAD”. W repertuarze zespołu znajdują się najbardziej 
reprezentatywne szanty: Gdzie ta keja, Hiszpańskie dziewczyny, Żegnaj 
Irlandio, Pożegnanie Liverpoolu, Jasnowłosa itp. Wstęp: 10 zł

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Panoramy żaglowców, Statek piracki na wysta-
wie Rzeka, Kalejdoskop - przewrotne oko, Wszystko…jest liczbą, Wildlife Photographer of The Year, 
Poruszyć wyobraźnię

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: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 13 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 14 zł/60 min + 17 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 17 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 
grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 17 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 10 zł

Wydarzenia: 
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki: piknik Naukowy powrót do przyszłości
21-22.04. (sobota-niedziela), godz. 10.30-17.30
Przed budynkiem Centrum będą dostępne interaktywne stanowiska, na 
których uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania, które mogły pojawić 
się po obejrzeniu trylogii „Powrót do przyszłości” w reż. Roberta Zemecki-
sa. Elementem pokazowym na pikniku będzie pojazd, którym dr Emmett 
Brown i Marty Mc-Fly, podróżują w czasie – DeLorean DMC-12. Uczestnicy 
festiwalu będą mogli zanurzyć się w wirtualne światy dzięki okularom VR, 
zobaczyć pokaz „Czy błyskawica rozpędzi DeLoreana?”, a także wspólnie 
z nami poszukać odpowiedzi na szereg pytań na specjalnie przygotowa-
nych stanowiskach:
•  Pojazdy przyszłości: do jakich maksymalnych prędkości można rozpę-

dzić: samochód, wóz konny, lokomotywę, lokomotywę parową? Co po-
rusza się najszybciej na świecie? Czy samochody mogą latać? Dlaczego 
samolot lata? Czy deskorolka może latać?

•  Paliwa przyszłości: czy samochody mogą być napędzane paliwem jądro-
wym? Czy trotyl może służyć do przyśpieszania pojazdów? Co to są bio-
paliwa i czy są ekologiczne?

•  Materiały przyszłości: jak działają szybkoschnące materiały? Co ro są in-
teligentne materiały? Czy sznurówki mogą same zawiązać się?

•  Energia przyszłości: co to jest piorun i czy możemy osiągnąć z niego 1.2 
mega wata energii? Do czego może wykorzystać energię z pioruna? Czy 
piorun może uszkodzić zegar na wieży? Jaką krzywdę może zrobić czło-
wiekowi? Czy samochód to bezpieczne miejsce w trakcie burzy? Jak dzia-
ła piorunochron? Co to jest fuzja jądrowa?

•  Żywność przyszłości: czy będzie można przygotować pełny posiłek z ta-
bletki? Co to jest liofilizacja, pasteryzacja, tyndalizacja, sterylizacja UHT, 
utrwalanie radiacyjne?

•  Przestrzeń i czas: co to jest czas? Jak buduje się zegary? Jakie znamy ro-
dzaje zegarów? Jaki jest najdokładniejszy zegar na świecie? Czy możemy 
przewidzieć przyszłość? Czy i jak możemy ją zmienić? Czy, gdy podróże 
w czasie staną się możliwe, ingerencja w przeszłość spowoduje zmiany 
w teraźniejszości? Jak mogą wyglądać podróże w czasie? Czy czas wszę-
dzie płynie tak samo?

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zastrzega możliwość zmian w programie wydarzenia. 
W trakcie festiwalu będzie można zwiedzać CNMW po zakupie biletu zgodnie z cennikiem. 
Wstęp wolny

Warsztaty: 
Przedszkole:
Cyrkowe ABC, 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: 
Fabryka w komórce, wtorki, dla uczniów kl. 1-7
Jak pracują nasze kości?, środy, dla uczniów kl. 1-7
Czy mydło wszystko umyje?, czwartki
Pracownia biologiczna:
Glebowe zwierzaki (60 min., kl. 4-7)
Fotosynteza bez tajemnic (120 min., kl. 7)
Enzymy w jedzeniu (120 min., kl. 7)
Pracownia fizyczna:
Badacze głębin (60 min., kl. 4-7)
Archiwum kryminalne (120 min., kl. 7)
Pracownia multimedialna:
Algorytmy dla najmłodszych, wtorki (kl. 1-3)
Świat algorytmów dla trochę starszych, czwartki (kl. 4-7)
Optyczna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop” 

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 i warsztaty j.w.

Szkoła ponadgimnazjalna
Warsztaty odbywają we czwartki w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
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

Warsztaty j.w.

Pracownia biologiczna:
Fotosynteza bez tajemnic (120 min.)
Enzymy w jedzeniu (120 min.)

Pracownia fizyczna:
Archiwum kryminalne (120 min.)

Ścieżka zwiedzania j.w.



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

W pierwszym rzędzie, 4.04. (środa), godz. 17.00 
Mateusz Rakowicz i jego najnowszy film Romantik – spotkanie filmo-
znawcze. Gość spotkania jest najbardziej rozchwytywanym polskim sto-
ryboardzistą, ale również scenarzystą i reżyserem. Wstęp wolny
Historia fotografii, 11.04. (środa), godz. 17.00
Wybitne postacie z historii fotografii: Wojciech Prażmowski – Pierwsza 
światowa wystawa zdjęć zepsutych i kolejne realizacje – wykład Stani-
sława Jasińskiego. Wstęp wolny

Eliminacje wojewódzkie 63. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, 13.04. (piątek)
Konkurs organizowany pod hasłem Dla uczczenia stulecia odzyskania 
niepodległości. Wstęp wolny

Teatralny rozruch
14.04. (sobota), godz. 9.00
Szalone spacery w dziwacznej przestrzeni – zajęcia teatralne dla dzieci 
w wieku 7-10  lat. 
Poranne figle, psoty i żarty 
14.04. (sobota), godz. 11.00 i 12.30
Bajkomania – spotkanie z bajką – zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 
4-6  lat. 
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Wstęp wolny – zapisy na www, liczba miejsc ograniczona

Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
• 4-6.04. Warsztaty fotograficzne. 
Fotografia to malowanie światłem (zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński) oraz warsztaty muzyczne 
Emisja głosu (zajęcia prowadzi Erwin Regosz).

• 18-20.04. Warsztaty plastyczne H czy CH
 (zajęcia prowadzą Monika Balcerak, Paulina Broma, Katarzyna Kukułka i Justyna Pazdykiewicz) 
oraz warsztaty teatralne Moje drogi (zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska).

Warsztaty:
•  14.04. Nowoczesny redaktor online. Zajęcia prowadzi Dominik Pokornowski, cena: 120 zł, zgło-

szenia do 6.04., o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

•  14-15.04. Pedagogika cyrku dziecięcego. Cykl warsztatów dla animatorów, informacje dot. 
zgłoszeń na www

•  20-21.04. Warsztaty fotografii cyfrowej. Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 100 zł, zgło-
szenia do 13.04., o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

•  21.04. Facebook – prowadzenie angażującej strony i precyzyjna reklama. Zajęcia prowadzi 
Dominik Pokornowski, cena: 120 zł, zgłoszenia do 16.04., o przyjęciu decyduje kolejność zgło-
szeń

•  21-22.04. warsztaty teatralne Mądrzy w emocjach. Zajęcia prowadzi Marta Jankowska, cena: 
200 zł, zgłoszenia do 13.04., o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

*****
Trwają XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. W tym roku od-
bywają się one w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru. Do 5.05. przyjmowane są prace 
na konkurs fotograficzny pod hasłem Fotofikcje. Twórcy amatorsko uprawiający fotografię arty-
styczną zainteresowani udziałem w konkursie nadsyłają do 10 zdjęć, które mogą (ale nie muszą) 
tworzyć zestaw – cykl lub maksymalnie 5 fotokastów (z dźwiękiem lub bez). Regulamin na www

Światowy Dzień Tańca, 26.04. (poniedziałek), godz. 18.30
Zapraszamy wszystkich miłośników tańca na coroczne pokazy młodych 
artystów. Na scenie zatańczą zespoły działające w MDK oraz zaproszeni 
goście. Zobaczymy znane i  nieznane choreografie w zróżnicowanych sty-
lach w wykonaniu dzieci i młodzieży. Wstęp wolny

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, 7.04. (sobota)
Wielcy Malarze, 7.04. (sobota), godz. 10.30-13.30
Soboty z filmem dla młodzieży w wieku licealnym. Wstęp wolny

VI Miejski Konkurs Recytatorski „Wierszo-klepka” 
13.04.(piątek), godz. 10.00
20.04. (piątek), godz. 11.00 – finał 
Dla dzieci z klas I-III I etap; zapisy trwają do 9.04. do godz. 12.00, regula-
min oraz kartę zgłoszeń można znaleźć na stronie www
III Miejskie Warsztaty Wokalne „Akademia Piosenki” 
14.04. (sobota)
Warsztaty wokalne w dwóch grupach wiekowych (7-12 lat oraz 13-18 lat) 
dla dzieci i młodzieży zainteresowanych muzyką i śpiewiem. Przy dobrej 
zabawie i luźnej atmosferze uczestnicy będą mogli odkryć w sobie talent 
do śpiewania. Wstęp wolny. Zapisy: 56 622-39-50 

Ukryte talenty - warsztaty rodzinne na wesoło 
14.04. (sobota), godz. 12.00 
Zajęcia plastyczno-muzyczne skierowane do wszystkich pokoleń. Zapra-
szamy całe rodziny. Wstęp wolny. Zapisy: 56 622-39-50

Warsztaty „Z poezją za pan brat” w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki
22.04. (niedziela), godz. 12.00-16.00
Czy czytanie poezji zawsze musi kojarzyć się z nudnymi lekcjami języka 
polskiego? Oczywiście, że nie! Na warsztatach poetyckich grono polo-
nistów i literaturoznawców zaprezentuje młodym pasjonatom literatury 
całkiem inne spojrzenie na literaturę. Tworzysz poezję? To coś dla Ciebie. 
Wstęp wolny. Zapisy: 56 622-39-50

Taniec Poplątaniec, 24.04. (wtorek), godz. 17.00 
Happening taneczny w ramach obchodów Święta Tańca organizowany 
przez zespoły taneczne „Hulaj-Noga” i „Puenta” z OPP Dom Harcerza
Miejsce: Rynek Staromiejski przy fontannie Flisaka

Rośliny Łąkowe, 26.04.
Wystawa kompozycji malarskich uczniów pracowni plastycznej OPP Dom 
Harcerza, tworzących pod kierunkiem artysty malarza Danuty Ciechanow-
skiej. 32 uczestników ekspozycji w wieku od 7 do 17 lat przedstawiło 
wybrane rośliny łąkowe w odniesieniu do ich przeznaczenia w: gospodar-
stwie, ogrodzie,  kuchni, domu,  dekoracjach,  kosmetyce i leczeniu, dzię-
ki czemu powstał  wszechstronny, bogato ilustrowany poradnik stosowa-
nia roślin łąkowych. Miejsce: Ogród Zoobotaniczny, ul. Bydgoska
Występ zespołów tanecznych Hulaj-Noga i Puenta
26.04. (czwartek), godz. 18.30
Występ zespołów z OPP Dom Harcerza na imprezie organizowanej przez 
MDK. Miejsce: MDK ul. Przedzamcze 11/15

18 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
21.04. (sobota), godz. 13.00 Czy na Podgórzu straszy? Widmowa 
wędrówka po nieistniejącym mieście
Podczas pierwszej części wydarzenia odbędzie się krótki wykład  
dr Marty Siwickiej poświęcony widmowości w badaniach kulturoznawczych 
oraz widmontologii jako koncepcji filozoficznej. Po wykładzie zapraszamy 
na widmowy spacer po nieistniejącym mieście. Po dawnym Podgórzu – 
w kontekście widm – oprowadzi nas Katarzyna Kluczwajd, muzealniczka, 
regionalistka, autorka licznych wystaw muzealnych oraz publikacji o sztuce 
Torunia i rzemiośle artystycznym, autorka bloga Toruniarnia. 
Wstęp wolny. Miejsce: ul. Poznańska 52

23.04. (poniedziałek), godz. 10.00, 11.30, 13.00 Lingolatorium – 
laboratorium wymierających słów
Pokazy dla grup ze szkół podstawowych. Młodzi badacze oprowadzą go-
ści po wyjątkowym laboratorium, w którym różnym eksperymentom pod-
dawane są… słowa! Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych 
oraz promowanie refleksyjnej postawy wśród młodych użytkowników 
języka polskiego. 
Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl Wstęp wolny. Miejsce: ul. Podmurna 1/3

24.04. (wtorek), godz.16:00 Czasoprzestrzeń oczekiwania
Warsztaty ruchowo-plastyczne, których celem będzie stworzenie krót-
kich etiud teatralnych lub instalacji plastycznych wokół następujących 
pojęć: czas, przestrzeń, oczekiwanie. Punktem wyjścia będą fragmenty 
tekstów literackich. Uczestnicy spotkania poznają również elementy wy-
branych gatunków teatru m.in. absurdu, pantomimy, plastycznego, ru-
chu itd. Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjum 
oraz liceum a także osoby dorosłe. 
Zgłoszenia: tel (56) 66-44-912. Wstęp wolny. Miejsce: ul. Poznańska 52

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

Gładkie czoła - spektakl grupy P.I.G. z.o.o
6.04. (piątek), godz. 19.00
Przedstawienie, który ukazuje aktualne tematy polityczne (i nie tylko) 
w krzywym zwierciadle, zahaczając o groteskę i mieszając ją z tematami 
ciężkimi oraz lekkim humorem. Reżyseria Hana Sierdzińska. Wstęp wolny

Ośmiu Wspaniałych, 17.04. (wtorek), godz. 14.00
XXXIII Finał Miejski Samorządowego Konkursu Nastolatków. Podczas 
uroczystości laureaci tegorocznej edycji konkursu otrzymają odznaki 
Wspaniałego, dyplomy i nagrody.
S.O.S - spektakl teatru R. Bezimienni, 20.04. (piątek), godz. 18.00
Spektakl wokalno-aktorski. Piosenki J. Przybory i J. Wasowskiego na 
motywach utworów Katarzyny Grocholi. Opowieść o pragnieniu, miłości 
i lęku o odrzucenie. Ścierające się dwa fronty: męski i żeński w cyrkowej 
scenerii. Reżyseria: Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska. Wstęp wolny

Pracownia-Warsztat- VI Wystawa Roczna
23.04. (piątek), godz. 18.00, do 22.05.
Wystawa prezentująca prace dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat, zreali-
zowane pod kierunkiem Agaty Durki na zajęciach Pracownia-Warsztat. 
Szkice i studia z natury, realizacje z pamięci i wyobraźni oraz interpre-
tacje dzieł mistrzów wykonane w różnych technikach rysunkowych i ma-
larskich, a także drobne próby graficzne. Prace oglądać można w galerii 
Młoda na parterze MDK w godzinach pracy placówki. Wstęp wolny

Poranek teatralny: Piękna i Bestia w wykonaniu Teatru Vaśka
14.04. (sobota), godz. 11.00
Fabuła bajki znana jest prawie wszystkim. Opowieść o miłości, która 
staje się istotą życia, która nie zna granic i przeszkód, to także historia 
o dokonywaniu wyborów, o tęsknocie i poświęceniu. W spektaklu grają 
klasyczne lalki – marionetki sycylijskie, ale reżyser Wiesław Kusa wplótł 
również działania aktorów lalkarzy w żywym planie, którzy mają zasło-
nięte twarze maskami teatralnymi na wzór Bestii. Po spektaklu na dzieci 
czekają warsztaty. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp 10 zł

Wokół sztuki – wiosenne wazoniki, 19.04. (czwartek), godz. 9.00
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Podczas warsztatów uczest-
nicy będą malowali na szkle. Wykonamy wazoniki, w których będzie 
można umieścić wiosenne kwiaty. Warsztaty dla grup zorganizowanych. 
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 10 zł

Kwiecień – plecień? Warsztaty wokół obrazu, słowa oraz sztuki syntezy
17.04. (wtorek), godz. 17.00
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać różne rodzaje splotów, aby 
wykonać własnoręcznie biżuterię, podstawki pod kubki itp. Dodatkową 
atrakcją spotkania będzie prezentacja węzłów żeglarskich i alpinistycz-
nych oraz możliwość nauczenia się kilku z nich pod okiem specjalisty. 
Uczestnicy spotkania poznają także formę haiku, która opowiada rze-
czywistość posługując się sztuką syntezy. Praca będzie się odbywać 
w dwóch grupach: wokół splotów i węzłów oraz wokół słowa. W połowie 
spotkania nastąpi zamiana grup. Prowadzenie warsztatu: Joanna Łagan. 
Zapraszamy wszystkich od lat 7 do 100. 
Wstęp 5 zł (dla osób nieuczestniczących w zajęciach stałych Domu Muz)

Rodzinne warsztaty ceramiczne, 21.04. (sobota), godz. 11.00
Podczas zajęć będziemy mieli okazję zapoznać się z tajnikami warsztatu 
oraz przyjrzeć się całemu procesowi powstawania ceramiki – od lepienia 
poprzez szkliwienie aż do wypalenia. Na warsztaty zapraszamy dzieci, 
młodzież i dorosłych. Prowadząca: Gabrysia Kutyba. Wstęp: 20 zł

Wiosenny Zumba Masterclass, 21.04. (sobota), godz. 18.30
Dwie godziny tańca i zabawy przy rytmach latynoamerykańskich. Liczba 
miejsc ograniczona. Zapisy pod nr. tel.: 690-090-535. Wstęp: 20 zł

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

Rodzinne warsztaty kulinarne – zdrowe słodycze
17.04. (wtorek), godz. 17.30
Na warsztatach uczestnicy nauczą się przygotowywać zdrowe słodycze: 
bezcukrowe kulki daktylowe oraz bezglutenowy jaglano-kokosowy deser 
bounty w czekoladzie. Obowiązują zapisy pod numerem tel. 56 654-84-
56. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Marta Siwicka. Wstęp: 15 zł 

Popołudnie z planszówkami, 18.04. (środa), godz. 15.30
Zapraszamy na dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręczno-
ściowe dla dzieci. W programie gra w Duuuszki, Małpie figle, Jengę, Tik 
Tak Bum, Śpiące Królewny, Dobble i wiele innych. Instruktorzy oraz stali 
uczestnicy zajęć w Domu Muz będą w razie potrzeby tłumaczyć zasady. 
Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek. Wstęp wolny

Kobieca Manufaktura – biżuteria, 24.04. (wtorek), godz. 17.30
Na zajęciach uczestniczki nauczą się wykonywać biżuterię ze szklanych 
kaboszonów oraz elementów metalowych: specjalnych baz, zawieszek, 
łańcuszków i koralików, a następnie stworzą medaliony oraz pierścionki 
w stylu retro. Obowiązują zapisy pod numerem tel. 56 654-84-56. Prowa-
dzenie: Agnieszka Dąbrowska, Marta Siwicka, Wstęp: 15 zł



Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Haft krzyżykowy, 12.04. (czwartek), godz. 16.30
Haft krzyżykowy nie jest trudny, potrzeba tylko trochę cierpliwości. Będzie-
my pracować na gotowych zestawach z nadrukowanymi na kanwie obraz-
kami. Wstęp wolny

Girlanda z butelek lub biżuteria z recyklingu, 26.04. (czw.), godz. 16.30
Wiosna w pełni... Aż chciałoby się jej trochę zatrzymać na szare, jesienne 
dni. Wystarczy zrobić kolorową, kwiatową biżuterię. Świetnie nadają się do 
tego materiały z recyklingu. Wstęp wolny

Biblioteka Diecezjalna, pl. ks. Frelichowskiego 1
Toruń Miasto Zabytków: Niemiecki model rewitalizacji zdegradowanych 
dzielnic historycznych na tle przemian planowania miast i ochrony 
zabytków (od początku lat 70. XX wieku), 10.04. (wtorek), godz. 18.00
Temat przedstawi dr Andreas Billert - ekspert i praktyk, wykładowca Politech-
niki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej, konsultant projektów rewitalizacji 
w Poznaniu, projektu RESTART w Toruniu, aktywista Ruchów Miejskich. 
Wstęp wolny

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Pokaz sprzętu wspomagającego bezwzrokowe czytanie - Maciej Motyka
9.04. (poniedziałek), godz. 10.00 
Wanda Stefaniak - Z polskich łąk, do 13.04.
Wystawa prac absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK (kierunek: kon-
serwatorstwo i muzealnictwo) oraz etnografii u prof. M. Prüfferowej. Obec-
nie jest na emeryturze. Od przeszło 36 lat okres letni spędza na Pojezierzu 
Brodnickim, gdzie zauroczyła ją roślinność – formy i barwy zwykłych chwa-
stów. Z tego zrodziła się pasja do wykonywania kolaży. Prace w większości 
inspirowane są wierszami K.I. Gałczyńskiego.

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

Wystawa Bułgarskie świątynie wiary - serce piśmiennictwa i szkół 
ikonograficznych
13.04. (piątek), godz. 13.00, do 25.04.
Wystawa przedstawia zabytkowe prawosławne świątynie, w obrębie któ-
rych rozwijały swoją działalność szkoły piśmiennicze i ikonograficzne – 
Klasztor Zografu na Górze Athos, skalne cerkwie w Iwanowie, Monaster 
Baczkowski, Monaster Przemienienia Pańskiego, Rylski Monastyr, Białą 
Cerkiew koło Samokowa i inne. W Bułgarii znajduje się ponad 40 tysięcy 
zarejestrowanych pomników kultury – są one historycznym dziedzictwem 
7 wielkich cywilizacji, które w przeszłości zamieszkiwały bułgarskie ziemie. 
Organizatorzy: Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka

Wystawa Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków w zbiorach 
toruńskich kolekcjonerów, 10-25.04., finisaż: 23.04. (sob.), godz. 13.00
Ekspozycja prezentuje mapy i atlasy, pocztówki, zdjęcia, dokumenty, prze-
wodniki oraz inne obiekty kolekcjonerskie ukazujące piękno grodu Koper-
nika, regionu i wybranych miejsc w Europie na przestrzeni dziejów od XVII 
do XX wieku. Wystawa przygotowana w ramach XVIII Toruńskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki.
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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

Polskie Głosy. Tu i teraz, 6.04. (piątek), godz. 19.00
Michał Szymanowski (fortepian), Szymon Bywalec (dyrygent), TOS
W programie: Maciej Bałenkowski – Comets, Włodek Pawlik - II 
Koncert na fortepian i orkiestrę („Zamówienia kompozytorskie”” 
Instytutu Muzyki i Tańca), Piotr Moss - Dédicace VIII (polskie pra-
wykonanie), Suita Pomerania  (kompozycja zbiorowa): I Tomasz 
Cywiński - Zamek Krzyżacki, II Rafał Kłoczko - Kamienica pod 
Gwiazdą, III Jędrzej Rochecki - Fortefikacje toruńskie, IV Ewa Fa-
biańska-Jelińska - Katedra Świętych Janów, V Magdalena Cynk - 
Jarmark Katarzyński 
Koncert w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Artysta – rezydent”. 
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Polskie Głosy Koncert kameralny, 8.04. (niedziela), godz. 17.00
Michał Szymanowski (fortepian), Kwartet Smyczkowy TOS w skła-
dzie: Izabela Bogusz (I skrzypce), Grzegorz Bogusz (II skrzypce), 
Marta Wroniszewska (altówka), Karol Wroniszewski (wiolonczela)
W programie: Paweł Łukaszewski – Kwintet fortepianowy („Zamó-
wienia kompozytorskie” Instytutu Muzyki i Tańca), Grażyna Bace-
wicz - IV Kwartet smyczkowy. Koncert w ramach programu Instytutu Muzyki 
i Tańca „Artysta – rezydent”. Bilety: 20 zł, 15 zł ulgowy 

Czas dla Nas: cykl koncertów dla dzieci z opiekunami
14.04. (sobota), godz. 16.00, 17.15
„Kwiecień-plecień” czyli spotkanie z rodziną instrumentów dętych 
blaszanych. Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Symfonia Pastoralna, 20.04. (piątek), godz. 19.00
Albrecht Menzel (skrzypce), Brian Schembri (dyrygent), Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna
W programie: J. Vella - Rebbieha (polskie prawykonanie), J. Brahms 
– Koncert skrzypcowy D-dur op. 77, L. van Beethoven – VI Symfo-
nia F-dur op. 68 „Pastoralna” Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

The American Landscape, 27.04. (piątek), godz. 19.00 
Nicholas Bardonnay (USA) - artysta multimedialny z Westwater 
Art., Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie: L. Bernstein – Divertimento na orkiestrę, A. Copland 
– Suita z baletu „Rodeo” (fotochoreografia Utah, Arizony i tradycyj-
nego życia ranczerów i kowbojów), G. Mahler – Adagietto z V Sym-
fonii cis-moll (fotochoreografia zachodnio-północnego regionu 
USA i Pacyfiku), F. Grofé – Suita „Wielki Kanion” (fotochoreografia 
Wielkiego Kanionu i przyrody tego unikalnego miejsca)
Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy

Symfonika Familijna – Dotyk dźwięku, 29.04. (niedz.), godz. 16.00
Mariusz Smolij (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna

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

TOS

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

Gramy w bilard indyjski
9, 16, 23, 30.04. (poniedziałki), godz. 17.00-20.00
Bilard indyjski (inaczej Carrom) to połączenie bilardu, snookera i gry  
w  kapsle. Udział bezpłatny. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom.

Spotkanie autorskie: Jakub Małecki, 11.04. (środa), godz. 18.00
Jakub Małecki (ur. 1982 w Kole) - pisarz, autor dziewięciu książek, m.in. 
bestsellerowego „Dygotu” oraz „Śladów” nominowanych do Nagrody Nike. 
Laureat Złotego Wyróżnienia Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, nagrody 
Śląkfa oraz nagrody Książka Miesiąca „Magazynu Literackiego Książki”, 
nominowany również do Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”. 
Do Torunia przywiezie swoją najnowszą książkę „Rdza”. Wstęp wolny

Promocja książki „Kto odgadnie, co jest na dnie”
13.04. (piątek), godz. 10.00
W programie: recytacja wierszy z książki i rozmowa z autorkami - Romualdą 
Romanowską (tekst) oraz Jagną Romanowską (ilustracje); a także wystawa. 
Z przedmowy dr hab. Rafała Moczkodana: Czego możemy zazdrościć dzie-
ciom? Ciekawości świata i odkrywania go w jego różnorodności, nierzadko 
pełnej paradoksów. Książka niezwykłego duetu - matki i córki, Romualdy 
i Jagny Romanowskich - daje nam niebywałą okazję spojrzenia z tej właśnie 
perspektywy na rzeczywistość. A raczej na jej fragment - język, jakim się 
posługujemy na co dzień. Wstęp wolny

Toruń miasto zabytków: Marek z „Zofiówki”. Znany – nieznany Marek 
Żuławski, 18.04. (środa), godz. 18.00
W tym roku mija 110. rocznica urodzin Marka Żuławskiego (1908-1985), 
polskiego malarza, grafika, krytyka sztuki i pisarza. Przypomnimy sylwetkę 
artysty, który w latach 1920-1926 mieszkał z rodziną w słynnej „Zofiówce”  
na Bydgoskim Przedmieściu (ul. Bydgoska 26). Opowie o nim Sławomir 
Majoch z toruńskiego Muzeum Uniwersyteckiego. Gościem specjalnym 
spotkania będzie Maria Żuławska, żona Marka, mieszkająca na stałe  
w Londynie. Wstęp wolny

Wieczór Toruński: Dla szkoły i miasta. O bibliotece Gimnazjum 
Akademickiego słów kilka, 20.04. (piątek), godz. 18.00
Wykład prof. Iwony Imańskiej. Prelekcja przygotowana wspólnie z Towarzy-
stwem Miłośników Torunia w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. Po wykładzie 
otwarcie wystawy „Skarby Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toru-
niu”. Oryginalne wydawnictwa ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej. 
Toruńskie Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę „Marco Polo”
21.04. (sobota), godz. 11.00-16.00
Marco Polo to Zaawansowana Gra Roku 2016. Wiek graczy: od 12 lat. Za-
czniemy od nauki gry - o godz. 11.00. Eliminacje do Mistrzostw Polski roz-
poczną się o godz. 12.00. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl
Zwiedzanie wystawy „Skarby Biblioteki Gimnazjum Akademickiego 
w Toruniu”, 22.04. (niedziela), godz. 16.00, 17.00, 18.00
Książnica Kopernikańska jest spadkobierczynią wielowiekowych tradycji 
bibliotecznych Torunia. To właśnie tutaj przechowywany jest i udostępniany  
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BIBLIOTEKI
zbiór gromadzony od XVI w. w bibliotece Toruńskiego Gimnazjum 
Akademickiego. Na wystawie zostaną zaprezentowane niepowtarzal-
ne rękopisy i stare druki, zbiory ukazujące historię Gimnazjum i jego  
Biblioteki. Nie zabraknie również pierwszej edycji dzieła Mikołaja Ko-
pernika „De revolutionibus orbium coelestium” z 1543 roku. Ekspozy-
cję wzbogaci również globus nieba z 1551 roku.
Spotkanie autorskie: Robert Małecki, 23.04. (pon.), godz. 18.00
Robert Małecki (ur. 1977 r.) politolog, filozof i dziennikarz, miłośnik 
kryminałów i thrillerów; uczestnik warsztatów kreatywnego pisa-
nia; laureat ogólnopolskich konkursów na opowiadanie kryminalne. 
W kwietniu wychodzi ostatni tom trylogii kryminalnej, której fabułę 
osadził w Toruniu. Bohaterem powieści jest Marek Bener, dziennikarz 
i reporter lokalnej gazety. W tomie „Koszmary zasną ostatnie” staje do 
walki, której stawką jest prawda o losie jego zaginionej żony.
Toruń Miasto Zabytków: Królewska Kolej Wschodnia na akwarelach 
Eduarda Gaertnera z 1851 roku, 24.04. (wtorek), godz. 18.00
Gośćmi będą Rafał Ruta i Maciej Usurski, autorzy książki „Królewska 
Kolej Wschodnia na akwarelach Eduarda Gaertnera”. W twórczość ar-
tysty wprowadzi historyk sztuki Sławomir Majoch, który przedstawi 
sylwetkę malarza i kontekst historyczny jego twórczości. Rafał Ruta 
jest entomologiem i przyrodnikiem. Pracuje na Uniwersytecie Wro-
cławskim, po godzinach realizuje się jako regionalista (miłośnik Piły 
i okolic). Maciej Usurski, historyk, jest kustoszem Muzeum Stanisława 
Staszica w Pile. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Klub Gier Planszowych „Graina”, 12, 26.04. (czwartki), godz. 17.00
Dla dzieci w wieku 7+ oraz młodzieży. Przewodnikami będą trenerzy 
z Games & Grow. W programie każdego spotkania gry kooperacyjne, 
tematyczne i rywalizacyjne. Udział bezpłatny. Więcej informacji: 56 621-09-56 lub 
m.rosinka@ksiaznica.torun.pl, artur@gamesandgrow.pl, mateusz@gamesandgrow.pl

Wystawa fotografii teatralnej Studia P, do 27.04.
Scena Młodych - Studio P to niezwykły teatr. Nazywany jest kuźnią 
talentów. Wyrośli z niego znani aktorzy, krytycy teatralni, reżyserzy, 
między innymi: Małgorzata Kożuchowska, Olga Bołądź, Joanna Dark, 
Marek Gierszał, Magdalena Czerwińska. Od początku kieruje nim Lucy-
na Sowińska. Na wystawie obejrzymy fotogramy ze spektakli i kolaże 
zdjęć z 10 przedstawień. Przestrzeń wystawy uzupełnią rośliny, które 
często towarzyszą spektaklom Studia P.

Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61, tel. 56 622-56-68
Kiermasz taniej książki, 23-27.04.
W ofercie ok. 1000 tytułów - od książek dla dzieci przez powieści dla 
młodzieży, romanse, sensację i kryminał po literaturę popularnonau-
kową. Ceny większości książek od 1 do 3 zł. Ostatniego dnia ceny pój-
dą jeszcze bardziej w dół. Wyprzedaż w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, 
wtorek i czwartek 12.00-18.00, środa 11.00-15.00, piątek 8.30-16.00. 

Filia nr 6, ul. Lelewela 3, tel. 56 655-18-48
Kiermasz taniej książki, 9-13.04.
Na wyprzedaż trafi ok. 1500 książek, w tym beletrystyka oraz tytuły popularnonaukowe. Ceny 
od złotówki. Wyprzedaż w godzinach otwarcia biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek 
12.00-18.00, środa 11.00-15.00, piątek 8.30-16.00. 



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

Wystawy czasowe:
(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy, do maja
Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na róż-
ne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
skansen czynny do godz. 15.00
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

20-22.04. akcja „Toruń za pół ceny”: jeden promocyjny bilet w cenie 6 zł  na trzy wystawy: ekspo-
zycję czasową, stałą i do Parku Etnograficznego

Imprezy:
Warsztaty tańców tradycyjnych, 5,12,19.04. (czwartki)
godz. 18.00-20.30
Warsztaty polskich tańców tradycyjnych dla początkujących i średnio 
zaawansowanych. Uczestnicy poznają lub przypomną sobie podstawo-
we kroki mazurka i polki oraz innych tańców popularnych na miejsko-
-wiejskich potańcówkach. Szczególną uwagę poświęcimy ćwiczeniom ze 
świadomości ciała w tańcu i skutecznego partnerowania. Nie zabraknie 
podstaw tanecznego savoir vivre’u. 
Prowadzenie: Marta Domachowska. Program zajęć obejmuje łącznie 7,5h. Opłata za warsztaty 
w Kasie Muzeum jest równoznaczna z rezerwacją miejsca w grupie. Koszt udziału 1 os.: 30 zł/2,5h

Jarmark żywności ekologicznej, 7.04. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN 

Etnoigraszki: Gdzie królewna chodzi? 8.04. (niedziela), godz. 12.00
Wspólnie posłuchamy bajki, zaśpiewamy ludowe piosenki i sprawdzimy, 
czy na polach już się zieleni. Będziemy też muzykować i tańczyć na kró-
lewskim balu. Warto przynieść własne instrumenty: grzechotki i bębenki. 
Prowadzenie: Marta Domachowska. Brak ograniczeń wiekowych. Bilet: 10 zł os. dorosła, 5 zł 
dziecko, 25 zł rodzina (2+2). Przedsprzedaż biletów od 3.04. w kasie Muzeum

Pastwisko wyobraźni: Bardzo rzeczowa rozmowa
9.04. (poniedziałek), godz. 10.00-15.00
14. warsztaty edukacji muzealnej dla muzealników z województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Tym razem działania warsztatowe będą towarzyszyć 
wystawie (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy. 
Współorganizacja: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego
Los przywiódł nas do Torunia, 14.04. (sobota), godz. 17.00
Spotkanie z cyklu Kultura okolic – okolice kultury z bohaterkami Wspo-
mnień torunianek – książki wydanej przez Toruńskie Towarzystwo Nauko-
we w 2017 roku. Inicjatorką tej publikacji jest Krystyna Łakomska działa-
jąca w Komisji Przyjaciół Pamiętnikarstwa TNT, która zebrała i opracowała 
ten tom wspomnień mieszkanek naszego miasta: Teresy Dunin-Karwic-
kiej, Eugenii Kijewskiej, Marii Lewandowskiej, Wandy Szamańskiej, Zofii 
Racławskiej, Zofii Wiśniewskiej i Leopoldy Witkowskiej. Na kartach książki 
panie dzielą się swoimi osobistymi przeżyciami osnutymi na tle historycz-
nych i społecznych przemian sięgając pamięcią do początków XX wieku.  

Współorganizatorem spotkania jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum  
Etnograficznego. Bilet 2 zł/os.

Opowieści z Oomoto – o japońskiej religii pokoju, duchowym 
przywództwie kobiet i aikido, 23.04. (poniedziałek), godz. 18.00 
Impreza w ramach TFNiS. W pierwszej części Roman Dobrzyński, dzien-
nikarz, pisarz i podróżnik, zaprezentuje film Japońska wiosna nt. odłamu 
religijnego Oomoto. Autor filmu podzieli się swoimi wrażeniami z poby-
tu w Kameoce – centrum religijnym, gdzie dzięki znajomości esperanta 
spędził 3 miesiące. Wyznawcy tej pokojowej religii czczą Ludwika Za-
menhofa – twórcę esperanta – niemal jak bóstwo. Rolę ich przywódców 
duchowych pełnią kobiety. Wyznawcą Oomoto był m.in. Morihei Ueshibe 
– twórca Aikido, sztuki walki bez agresji i przemocy. Pokaz Aikido w wy-
konaniu członków Toruńskiego Stowarzyszenia Harmonii Ciała i Umysłu 
przygotował sensei Waldemar Giersz 5 dan, Aiki-kai Polska. Wstęp wolny

Gaik-maik, 25.04. (środa), godz. 10.00
Doroczne spotkanie z tradycją wiosenną w Muzeum. W programie szkol-
ne prezentacje, korowód z gaikiem od chaty do chaty w Parku Etnogra-
ficznym, wspólne śpiewanie, zabawy i słodki poczęstunek. Impreza dla 
wcześniej umówionych grup uczniów.
Staroobrzędowcy w Polsce, 26.04. (czwartek), godz. 12.00
W ramach cyklu Muzeum-panaceum zapraszamy osoby z grupy wieko-
wej 55+ na 72. spotkanie, tym razem poświęcone staroobrzędowcom – 
grupie wyznaniowej przybyłej z Rosji. Dr Magdalena Ziółkowska-Mówka 
z Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego w Toruniu opowie o ich życiu 
na ziemiach polskich, o zasadach wiary i roli nastawnika, przybliży także 
ich zwyczaje rodzinne i społeczne oraz język, którym jeszcze posługują 
się najstarsi wyznawcy. Prelekcja będzie ilustrowana materiałem zdjęcio-
wym i nagraniami z własnych badań terenowych. Bilet: 3zł/os.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
•  Tradycja w małym paluszku - Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury 

ludowej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych.
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:
•  Co rzecz rzecze? - Co może nam opowiedzieć przedmiot? Dlaczego rzeczy się zmieniają? Zajęcia 

na wystawie (Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy.

•  W to mi graj! - Co słychać na wsi? Skąd się biorą rytm i melodia? Czy można grać bez instrumen-
tów? Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wysta-
wach, poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych.

•  Folder Kultura, plik Codzienność - Co rozumiemy pod pojęciem „region etnograficzny”? Jak na-
tura i historia wpływała na losy mieszkańców Kujaw i Pomorza? Jak ludzie się dawniej ubierali, 
co jedli i jak przygotowywali posiłki, jak dbali o higienę i jak zwalczali choroby? Czym się zaj-
mowali oprócz uprawy roli, jak spędzali czas wolny i jak świętowali? Jak uzewnętrzniali swoje 
wyznanie religijne i upodobania estetyczne? Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności…

•  Technika w domu 100 lat temu - Komu w pracy nad rzeką pomagały kijanki? Co to znaczy 
prasować z duszą? Do czego służyła centryfuga? Uczestnicy zwiedzają wystawę Tajemnice co-
dzienności… ścieżką udogodnień technicznych w życiu codziennym przed powszechną elektry-
fikacją, wyszukują pomysłowe rozwiązania i sporządzają notatki rysunkowe lub fotograficzne. 

Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy: Dział Edukacji, 
 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: Oil City. Galicyjska gorączka czarnego złota, Chłopska Szkoła Biznesu
Bilety: 3 zł. Rozgrywki należy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem (możliwe 
terminy popołudniowe): Dział Edukacji, tel.: 56 622-89-43, edukacja@etnomuzeum.pl. 

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

Pasja podróżowania

Wystawy czasowe: 
Kajakami po morzu dookoła północnego Spitsbergenu
6.04. (piątek), godz. 17.00, do 3.06.
Pod koniec czerwca 2016 Rafał Król i Damian Laskowski wyruszyli jednooso-
bowymi kajakami z Longyearbyen - jedynego miasteczka arktycznej wyspy 
Spitsbergen w ekspedycję kajakową dookoła północnego Spitsbergenu. 
Wyzwaniem były odcinki pokonywane na otwartym morzu ale także sztormy 
i pływające góry lodowe. Podróżnicy musieli też uważać na ogromne ark-
tyczne zwierzęta. Ekspedycja zakończyła się po pokonaniu 2/3 trasy czyli 
ponad 500 km z powodu pęknięcia jednego z kajaków. Rafał Król - eksplora-
tor, podróżnik, polarnik, fotografik, projektant sprzętu stosowanego w eks-
tremalnych warunkach, publicysta, ekspert ds. bezpieczeństwa i survivalu, 
twórca serwisu internetowego poświęconego podróżom i bezpieczeństwu. 
Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja sprzętu wykorzystanego przez 
podróżników oraz materiały filmowe z ekspedycji.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady 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:
Kuba – wyspa spotkań – ludzie i bogowie. Spotkanie z podróżnikiem 
Adamem Kwaśnym, 12.04. (czwartek), godz. 17.00
Adam Kwaśny z Towarzystwa Przyjaciół Kuby zabierze nas na wędrówkę 
przez kubańskie drogi i bezdroża, uchyli rąbka tajemnic afrykańskich 
czarowników, zaprowadzi do miejsc, w których do dziś praktykuje się 
animistyczne rytuały. Adam Kwaśny to podróżnik, pisarz, scenarzysta. 
Od lat podróżuje na Kubę, gdzie znalazł drugą ojczyznę i praktykuje 
animistyczną religię palo. Publikował m.in. w Zwierciadle, Poznaj Świat 
i Magazynie Podróżników TamTam. Przez wiele lat współpracował z TVN. 
Spotkanie połączone z prezentacją książki „Wszystkie zajęcia Yoirysa 
Manuela”. Miejsce: Muzeum Podróżników. Wstęp wolny

Spotkanie z Januszem Traczykowskim „Spojrzenie na Chiny”
21.04. (sobota), godz. 13.00 Miejsce: Kamienica pod Gwiazdą

Toruń za pół ceny, 20-22.04.
Wstęp do wyszczególnionych poniżej oddziałów będzie kosztować 50% mniej
Ratusz Staromiejski bez wieży ratuszowej, Kamienica pod Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia - 
na ekspozycje + Księga Toruń 3D – pokaz w technice 3D, Muzeum Podróżników im. Tony’ego 
Halika, Muzeum Toruńskiego Piernika. W ofercie także promocyjne bilety do dwóch oddziałów 
oraz bilety dwudniowe

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

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: 
•  Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele, do 15.06.
•  Rzemiosło i rzemieślnicy w życiu mieszkańców Torunia, do 8.04.
•  Malarz i jego modele. Tadeusz Makowski. Obrazy, rysunki, grafiki, 

27.04. (piątek), godz. 17.00, do 1.07. 
Około 30 obrazów, grafik i rysunków Tadeusza Makowskiego ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum w Bochni oraz zbiorów pry-
watnych. Oprócz tak wdzięcznych modeli, jakimi są dzieci, na wystawie 
będą prezentowane także pejzaże i studia zwierząt oraz sceny rodzajowe. 

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-16.00
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 

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35

 
Świat Orientu

Wystawy czasowe:
Elementy fantastyczne i wątki moralizatorskie w twórczości Masakatsu 
Tagamiego ze zbiorów Janusza Traczykowskiego i Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, do 27.05.

Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

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

Wystawa czasowa: Toruń – życie nad Wisłą, do 30.04.

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 



CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Łukasz Patelczyk – Migotanie, do 20.05.
Artysta łączy realistyczny i oszczędny pejzaż z formami abstrakcyjnymi: 
liniami, plamami czy punktami, które poprzez wyizolowanie od reszty 
kompozycji wprowadzają niepokój i atmosferę tajemnicy. Widza może 
zastanawiać, co właściwie zostało zakryte i jaki cel miał taki kamuflaż?
GO, do 22.04.
Osiągnięcia Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej Wydziału Sztuk Wizualnych 
Akademii Sztuki w Szczecinie, zajmującej się grafiką współczesną. Priory-
tetem Katedry jest ewoluowanie w stronę grafiki interaktywnej, gier oraz 
rzeczywistości wirtualnej.
6,7 GB. Wystawa z pigułki, do 20.05.
Dzieła dwanaściorga artystów z Chile i z Argentyny. Prace wideo oraz 
fotografie wyprodukowane w Europie według instrukcji autorów. Są to 
bardzo różni artyści, a każdy z nich stworzył swój własny mikrokosmos. 
Pierwszą inspiracją wystawy była słynna walizka Marcela Duchampa…
Karolina Komasa - Mapy. Jedyne, co jest pewne, to niepewność, do 6.05.
Karolina Komasa zajmuje się rzeźbą, obiektem i instalacją. W swojej sztu-
ce porusza tematykę drogi, jaką podejmujemy w życiu. Decyzja o rozpo-
częciu lub zaniechaniu działania w określonym czasie lub miejscu buduje 
przestrzenną siatkę – osobistą mapę. Eksploracja tej przestrzeni uzmysła-
wia nam, że ryzyko jest oczywistą częścią życiowych doświadczeń.
I po co nam wolność? 13.04. (piątek), godz. 19.00, do 5.08.
Wystawa zbiorowa zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Będzie próbą przyjrzenia się różnym po-
stawom artystycznym oscylującym wokół szeroko rozumianej wolno-
ści. Punktem wyjścia wystawy są cztery osobowości twórcze XX wieku:  
Witkacy, Władysław Hasior, Jerzy Bereś i Tadeusz Kantor.

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
5.04. (czwartek), godz. 16.30 Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

Ogólnopolski Dzień Wolnej Sztuki, 21.04. (sobota), 12.00–14.00
Muzea w całym kraju będą przekazywać ideę Wolnej Sztuki. Każde wy-
bierze pięć dzieł ze swoich kolekcji lub aktualnych wystaw. Celem bę-
dzie pokazanie, że obiekt muzealny może stać się źródłem inspiracji.

Wydarzenia dla dzieci
Wyprawa w głąb sztuki, 14.04. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawom: „Migotanie” Łukasza 

SGALERIE
Patelczyka oraz „GO”. Będziemy rozgrywać kontrasty czerni i bieli czy 
dźwięku i ciszy. Dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami. 
Wstęp: 8 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Bajki z rzutnika, 21.04. (sobota), godz. 12.00
Zapraszamy dzieci i rodziców na seans i zabawy twórcze. Wstęp: 8 zł/dziecko. 
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Weekend Księgarń Kameralnych / Wokół Basi
Basia jest małą dziewczynką, bohaterką książek stworzonych przez 
Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak. Z okazji Światowego Dnia Książki 
i Weekendu Księgarń Kameralnych zapraszamy dzieci w wieku 3–7 lat:
•20.04. (piątek), godz. 10.00–13.00 Zabawne przygody Basi w interpre-
tacji aktora Baja Pomorskiego. Co pół godziny w Księgarni Sztuki CSW 
usłyszymy inne opowiadanie i dowiemy się, dlaczego warto odwiedzać 
księgarnie. Na przedszkolaków czekać będą także inne niespodzianki.
•21.04. (sobota), godz. 14.00 Zapraszamy dzieci i rodziców do kina na 
filmową adaptację pięciu książek z serii o Basi. „Basia”, reż. Marcin Wa-
silewski, Łukasz Kacprowicz, Polska, 2018, kategoria wiekowa 4+
Wszyscy, którzy między 16 a 21.04. zakupią książkę z serii „Basia”, 
otrzymają darmową, dwuosobową wejściówkę do kina na seans filmowy.
Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 17.15-18.15, grupa II – środy, godz. 17.15-18.15
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat wraz z opiekunami.
grupa III – czwartki, godz. 16.00-17.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami.
• 3.04., 4.04., 5.04. – Kolorowy zawrót głowy: Dużo kolorów jest wszędzie wkoło. My je zaprosi-

my do zabawy i będzie wesoło.
• 10.04., 11.04., 12.04. – Papier: Może być biały, może być kolorowy, stworzyć z niego można 

rury, grzechotki, a nawet kapelusze na nasze głowy.
• 17.04., 18.04., 19.04. – Owady: Miły pajączek pajęczynę plecie, motyle wysoko latają, a w tra-

wie biedroneczki i mróweczki z konikiem polnym harce urządzają.
•24.04., 25.04., 26.04. – Kwiatek: Na łące rozkwitają i wiosnę szerokim uśmiechem witają.
•28.04., Zmysło-sobota, godz. 12.30–13.30 – Kwiatek
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 10 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz informacje: zmysloteka@csw.torun.pl

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Spacer po aktualnych wystawach, 10.04. (wtorek), godz. 12.00
Po wystawie „GO” Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej Wydziału Sztuk 
Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie oprowadza Dorota Sobolew-
ska. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Kino Dla Seniora – cykl filmoznawczy, 11.04. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Czas mroku”, reż. Joe Wright, Wielka Brytania, 2017,  
2 godz. 5 min. Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Grafika na warsztat! Spotkanie 7. 18.04. (środa), godz. 12.00
Introligatorstwo. Uczestnicy dowiedzą się jak własnoręcznie wykonać 
książkę za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi. Gościem będzie 
Ivona Jablonskaja, dyplomowany konserwator dzieł sztuki, absolwentka 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na WSzP UMK. Wstęp: 1 zł, zapisy: doro-
ta.sobolewska@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Komputer krok po kroku – od kupna przez konfigurację po Internet 
i więcej Zajęcia w dwóch grupach: 26.04. (czwartek), godz. 
12.00 (grupa początkująca) i 27.04. (piątek), godz. 12.00 (grupa 
zaawansowana). Wstęp: 1 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 24

Centrum Literatury
Obrazy z historią w tle, 5.04. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie „A to Polska właśnie...”, poświęcone obrazowaniu treści związa-
nych z ojczyzną na przykładzie obrazów z Muzeum Okręgowego. Wstęp wolny

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

Wystawy stałe:
Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00, Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1

Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Najcenniejsze zbiory będące własnością UMK.

Sala Rektorska
Prezentacja srebrnych insygniów JM Rektora UMK I galerii portretowej rektorów

Wystawa czasowa:
9 Wspaniałych: Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku, do 
30.04.
Jedyna na świecie ekspozycja ukazująca dorobek dziewięciu najwy-
bitniejszych polskich artystów mieszkających w XX wieku na wyspach 
brytyjskich: Janusza Eichlera, Stanisława Frenkla, Haliny Korn, Maria-
na Kościałkowskiego, Mariana Kratochwila, Zdzisława Ruszkowskie-
go, Zygmunta Turkiewicza, Aleksandra Wernera i Marka Żuławskiego. 
Wszystkie prace są własnością Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwer-
syteckiego, jedynej w Polsce pracowni muzealnej, gromadzącej obrazy, 
rzeźby, rysunki i grafikę oraz archiwa polskiej emigracji artystycznej 
z całego świata. Wszystkie są darami. Prezentowani na wystawie arty-
ści znaleźli się w Wielkiej Brytanii w różnych okresach, chociaż decydu-
jącą rolę w ich decyzjach o emigracji miała II wojna światowa.

Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

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

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

Wariacje gotyckie II - wernisaż wystawy pokonkursowej oraz 
uroczysta gala wręczenia nagród
6.04. (piątek), godz. 13.00
Ogólnopolski konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją 
Pionowy Wymiar Kultury. Wstęp wolny
Szeptem się nie kłamie - wieczór poetycki Wiesławy Kwinto-Koczan, 
12.04. (czwartek), godz. 18.00
Wiesława Kwinto-Koczan urodziła się w Krystynopolu  na ziemi lwow-
skiej, od 2000 roku mieszka w Toruniu. Wiersze zaczęła pisać do-
piero na emeryturze. W roku 2004 ukazał się jej debiutancki tomik  

„Szlakiem..”, w którym utwory o Bieszczadach przeplatają się z refleksjami 
o codzienności. Później ukazały się jeszcze trzy tomiki poetyckie „Nocne 
niebo śpiewa Aniołami” ,„Zawrócić” i „Słowa – Szepty”. Wiele zespołów 
z tzw. krainy łagodności, piosenki turystycznej i poezji śpiewanej zaaranżo-
wało jej wiersze na piosenki, które znajdują się na kilkudziesięciu płytach, 
w tym kilka opartych w całości na jej tekstach. Wstęp wolny

Dzień Wolnej Sztuki, 21.04. (sobota), godz. 12.00
Muzeum zaprezentuje pięć wybranych obiektów ze swoich kolekcji. Przez 
godzinę będziemy chcieli pokazać, że sztukę można oglądać świadomie, 
z rozmysłem i bez kompleksów z powodu braku odpowiedniej wiedzy czy 
wykształcenia. Każdy obiekt ma do opowiedzenia swoją historię, którą mo-
żemy sami odkryć. Wystarczy tylko w skupieniu się w niego wsłuchać.  
Wstęp wolny

Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
•Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
•W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
•Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
•Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
• Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobiście lub te-
lefonicznie (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 zdrowasiek.
Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym
Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

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

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

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

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

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, in-
dywidualni 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



10.04. (wtorek), godz. 17.30 
„Zajmiemy się refleksją nad projektem o przeszło stuletniej już metryce, 
skutkiem którego polska ikonosfera, wnętrzarstwo i wzornictwo, a także 
ubiór były naznaczone wyrobami, w których w różnych stopniu odbijała się 
kultura polskiej wsi” (Piotr Korduba). Dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM – hi-
storyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Wstęp wolny

Oprowadzania po wystawach, 15.04. (nd), godz. 12.00 Wstęp wolny

Architektura w Wozowni: Bohdan Pniewski: architekt narodu – wykład 
Grzegorza Piątka, 16.04. (poniedziałek), godz. 17.00
„Bohdan Pniewski należał do pierwszego pokolenia modernistycznej 
awangardy w Polsce, jednak szybko porzucił prostotę i funkcjonalizm na 
rzecz własnej, narodowej wersji modernizmu. Łączył zdobycze nowocze-
sności z aluzjami do lokalnej tradycji i motywami akcentującymi przyna-
leżność Polski do kultury śródziemnomorskiej. Szybko stał się ulubionym 
architektem elit II RP, ale jego gwiazda nie przygasła w PRL”. (Grzegorz 
Piątek). Grzegorz Piątek (1980) – krytyk architektury, badacz dziejów War-
szawy, kurator, publicysta, z wykształcenia architekt. Wstęp wolny

Toruń za pół ceny w Wozowni, 20-22.04., godz. 11.00-18.00 
Galeria zaprasza do bezpłatnego zwiedzania aktualnych wystaw.
Dzień Wolnej Sztuki w Wozowni, 21.04. (sobota), godz. 12.00
W czasie akcji będzie można dokładnie przyjrzeć się pięciu dziełom pre-
zentowanym na wystawach. 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 warszta-
ty podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł.

GALERIA ZPAP, ul. Ducha św. 8

Dyplomy z Dyplomu 2017. Jaskółki, do 4.04.
Annale ZPAP-Toruń 2017/18, 16.04. (pon.), godz. 17.00, do 7.05.
Doroczna  wystawa twórczości członków Związku Polskich Artystów Pla-
styków z Okręgu Toruńskiego. To najważniejszy przegląd dzieł sztuki 
środowiska malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografów, rysowników, insta-
latorów, intermedialistów oraz konserwatorów dzieł sztuki, powstałych 
w ostatnim roku. 

Galeria czynna codziennie (oprócz Wielkanocy) w godz. 10.00-16.00

Galeria ZPAP Nurt
Relacje 3: Tomasz Wlaźlak - Alina Śmietana
11.04. (środa), godz. 19.00, do 20.04.
Relacyjna prezentacja twórczości pedagoga w Zakładzie Plastyki Intermedial-
nej UMK i studentki specjalności sztuka mediów i edukacja wizualna. Projekt 
w cyklu wystaw „Relacje”, odbywających się dwa razy do roku od 2016 r.
Daria Rzepiela - Ja:Ty , 23.04. (poniedziałek), godz. 19.00, do 4.05.
Daria Rzepiela jest absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W instalacji iluzoryczność, umowność wyświetlanego czasu, pozbawio-
nego deterministycznego charakteru mechanicznych czasomierzy, zesta-
wiona jest z mechanizmem paletowej tablicy informacyjnej. To zderzenie 
animacji cyfrowej i mechanicznej, czasu i podróży w kontekście życia.

MAŁA GALERIA FOTOGRAFII ZPAF
ul. Różana 1, www.zpaf-okp.pl

Inscenizacja (obraz, obiekt, podmiot, aparat), do 14.04.
Autorzy: Olga Grybowicz, Magda Górska, Łucja Januszko, Julita Reder, 
Klara Skórska, Katarzyna Tykałowska, Kasper Hein, Jowita Kunicka, Da-
wid Lewandowski, Dominika Majewska, Joanna Reif, Sylwia Simson, Mar-
ta Sochacka, Milena Tomkiewicz oraz Jakub Wawrzak.
Prezentacja odmiennych postaw i różnych interpretacji zagadnienia, ja-
kim jest fotografia inscenizująca. Ekspozycja pokazuje obrazy rzeczywi-
stości wykreowane przez samych fotografujących, urzeczywistnione na 
poziomie rejestracji obrazu fotograficznego, bądź jego postprodukcji. 
Prace odnoszą się do osobistych doświadczeń ich autorów, związków 
rodzinnych, różnych aspektów naszego życia, czy filmowych inspiracji. 
Powstałe obrazy i obiekty zostały zrealizowane w ramach Pracowni Foto-
grafii, w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK. (Anna Kola)

Galeria czynna od środy do piątku w godz. 12.00-18.00, w soboty w godz. 12.00-16.00

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

Wystawa z Jubileuszem w tle, do 17.04.
Wystawa prac (rysunek, grafika, ilustracja, malarstwo, fotografia) 
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, uczęszczających do klasy o pro-
filu kulturowo-artystycznym. Prace zaprezentowane na wystawie pocho-
dzą z lat 2013-2018.
Biblioteka Wyobraźni – wystawa książki artystycznej, 20.04.-15.05.
Dorobek dwóch edycji, zrealizowanych w latach 2016-2017 w Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 
Gminy Suchy Las, warsztatów plastycznych „Biblioteka Wyobraźni”.
Ogniem malowane – prace rzeźbiarskie studentów Pracowni Ceramiki 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK, 24.04.-15.05.
Prezentacja prac rzeźbiarskich, studentów kierunku rzeźby, wykonanych 
w Pracowni Ceramiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK pod opieką prof. Iwo-
ny Langowskiej i dr. Aleksandra Pascala.

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

Filia przy ul Kościuszki 41/47
Jej portret - kobieta w malarskiej, graficznej i rysunkowej twórczości 
dzieci i młodzieży, do 10.04.
Wizerunki kobiet w różnym wieku. Obok portretów realistycznych odnaj-
dziemy te bardziej stylizowane i odrealnione.
Linoryty z Vlasenicy, 13.04-8.05.
Prace uczniów Primary School „Vok Karadzic” w Vlasenicy – niewielkiego 
serbskiego miasteczka we wschodniej Bośni i Hercegowinie. Te czarno-
-białe, bardzo tradycyjne w formie linoryty są głownie plastycznym opi-
sem życia mieszkańców Vlasenicy i okolicznych wsi, opowieściami o ich 
pracy, obyczajach, koegzystencji z otaczającą przyrodą.

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

Dziennik maszynisty, reż. Miloš Radović, Chorwacja/Serbia, 2016
Nie jestem czarownicą, reż. Rungano Nyoni, Francja/Wielka Brytania, 2017
Nigdy cię tu nie było, reż. Lynne Ramsay, Francja/USA/Wielka Brytania, 2017
Śmierć Stalina, reż. Armando Iannucci, Francja/Wielka Brytania, 2017
Twarz, reż. Małgorzata Szumowska, Polska, 2018
Wyspa psów, reż. Wes Anderson, Niemcy/USA, 2018

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

Artur Trojanowski - W poczuciu kresu, 6.04 (pt), godz. 18.00, do 6.05.
Odchodząc od malarstwa figuratywnego, analizując historyczne i współ-
czesne podejście do pejzażu w sztukach wizualnych, artysta dokonał 
redukcji kompozycyjnej do form podstawowych, jawiących się bardziej 
jako aura, pole energetyczne czy powidok niż konkretny przedmiot czy 
przestrzeń. Artur Trojanowski (ur. 1968). Absolwent PWSSP w Łodzi. 
Jego twórczość oscyluje wokół malarstwa, filmu, site-specific i instalacji. 
Izabela Łapińska - Obraz kliniczny, 6.04 (piątek), godz. 18.00, do 6.05.
„Cykl fotografii dotyka pojęcia tkanki, materii żywej bądź martwej, cha-
rakteryzującej się osobliwą budową i formą egzystencji. Szczególnie 
interesujące wydają się wynaturzenia o charakterze formalnym i bio-
logicznym. Proces zmian zachodzących w strukturze tkanki.” (Izabela 
Łapińska) Izabela Łapińska – absolwentka fotografii w Państwowej Wyż-
szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie zrealizo-
wała także doktorat i habilitację w dziedzinie sztuki filmowej. Ukończyła 
również filmoznawstwo na UŁ.
Tomasz Rogaliński - To, czego się boisz, 6.04 (pt), godz. 18.00, do 6.05.
„Minęły cztery lata od chwili kiedy wystawą Dwoistość natury ślimaka mia-
łem przyjemność zainicjować temat dotyczący psychologicznej obupłcio-
wości. Tym razem wybrałem mniejsze sąsiednie pomieszczenie, ponieważ 
rozmiarami przypomina ono przestrzeń mojego pokoju, który służy mi 
również za pracownię. (...) Mężczyźni na ogół niechętnie przyznają się do 
żeńskiej strony swej psychiki, tymczasem przyswojenie cech odmiennopł-
ciowych może być – i jest – korzystne dla rozwoju osobowości w procesie 
samokształtowania, czyli indywiduacji.” (Tomasz Rogaliński)
Emilia Maryniak - I Will Tell You a Tale and the Tale Will Be Long
6.04 (piątek), godz. 18.00, do 6.05.
„Wystawa oddziałuje przede wszystkim na zmysły. Jest wynikiem analizy 
stanu odczuwania własnej cielesności. Poczucia «bycia poprzez ciało», 
z jednoczesną niemożnością utożsamienia się z nim. Instalacja dotyka 
wielu szerszych kwestii: relacji pomiędzy kulturą a naturą, zależności 
ludzkiej świadomości od środowiska naturalnego, ewolucji, biologii, ge-
netycznych uwarunkowań.” (Emilia Maryniak) Emilia Maryniak (ur. 1982). 
Malarka i autorka instalacji przestrzennych. Absolwentka Chelsea College 
of Arts – University of the Arts London oraz Instytutu Historii Sztuki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończyła Continuing Studies Pro-
gramme w The Heatherley School of Fine Art w Londynie.

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
Projekt dla…: Polskie wzornictwo inspirowane ludowością, czyli jak 
elity wymyśliły ludowość – wykład prof. Piotra Korduby

Najpierw zadbaj o treść. Bez encyklopedii nie podchodź! „Katakumby” 
i „Miasta krzywych wież”, 10.04. (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie dotyczące sposobów wyrażania treści w rapie. Prowadzenie: 
Piotr Paczkowski. Wstęp wolny

Sztuka o wolności. Sztuka Legionów Polskich, 11.04. (śr.), godz. 18.00
Drugi z wykładów poświęconych wolności w sztuce. Cykl nawiązuje do 
wystawy „I po co nam wolność”. Tematem spotkania będą prace two-
rzone przez artystów, którzy wstąpili w szeregi Legionów. Prowadzenie:  
Jerzy Brukwicki. Wstęp wolny

Historia mody. Francja-elegancja. O modzie przy „Śniadaniu na trawie”
17.04. (wtorek), godz. 18.00
Drugie spotkanie z cyklu poświęconego modzie francuskiej. Tym razem 
wykład dotyczy mody XIX-wiecznej, widzianej przez pryzmat obrazów im-
presjonistów. Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 18.04. (środa), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. 
Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka Iwony Chmielewskiej 
„O tych, którzy się rozwijali”. Wstęp wolny

Za emigracyjnym Rubikonem. O Herbercie, Gombrowiczu, Tyrmandzie 
i innych polskich pisarzach emigracyjnych, 24.04. (wtorek), godz. 
18.00
Wykład z okazji Światowego Dnia Książki. Współczesna literatura przez 
pryzmat wielkich pisarzy emigracyjnych. Punktem wyjścia jest historia 
Tyrmanda i losy, jakie splatały się pomiędzy polskimi pisarzami: Kon-
wickim, Mrożkiem, Gombrowiczem, Herbertem, Miłoszem. Prowadzenie: 
Marcel Woźniak. Wstęp wolny

Orient Express – Przystanek Libia, 26.04. (czwartek), godz. 17.00
Spotkania z przedstawicielami Orientu mieszkającymi w Polsce, którzy 
chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współegzystowa-
nia w naszym kraju. Gościem spotkania będzie Hasan Marai. Wstęp wolny

Wieczór Scrabblowy, 30.04. (poniedziałek), godz. 18.00-21.00

Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia:
Premierowy pokaz filmu „Trzech znanych P.”, reż. Karolina Ford + 
spotkanie z twórcami, 7.04. (sobota), godz. 19.00 Wstęp wolny

The Best of O!PLA #5, 8.04. (niedziela), od godz. 12.00
„Teraz dzieci mają głos” – prezentacja dwóch programów (przedszkolne-
go i wczesnoszkolnego) i głosowanie publiczności. Bilety: 10 zł

Kino dla seniora, 11.04. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Czas mroku” (2017) Bilety: 10 zł

Zacznij kochać dizajn. Spotkanie z Beatą Bochińską + pokaz filmu
20.04. (piątek), godz. 18.00
Czy przedmioty codziennego użytku produkowane masowo mogą być 
pełnoprawnymi obiektami kolekcjonerskimi? Jakie niebezpieczeństwa 
czyhają na początkujących kolekcjonerów wzornictwa, a jakie na świado-
mych zbieraczy? Spotkanie z b. prezes Instytutu Wzornictwa Przemysło-
wego Beatą Bochińską, autorką poradnika „Zacznij kochać dizajn, czyli 
jak kolekcjonować polską sztukę użytkową”. Po spotkaniu pokaz filmu 
„Poużywajmy sobie. Historia polskiego wzornictwa”. Wstęp wolny

Kamera – start, cz. II. Jak zbudować domowe studio i zostać vlogerem?
21.04. (sob.), godz. 12.00 Wstęp wolny, zgłoszenia: piotr.wasniewski@csw.torun.pl

Repertuar:
Basia, reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Polska, 2018



Wschodzie. Jaka jest jej społeczno-kulturowa rola? „Karaś” to także dra-
mat o próbach budowania porozumienia na odległość, za pomocą komu-
nikatorów internetowych. Czytanie powstało we współpracy z Wydziałem 
Filologicznym UMK. 
Wstęp bezpłatny. Wejściówki do odebrania w BOW od 4.04.

Czytanie. Dramat: Wiktor Szenderowicz - Poszkodowany Goldiner
12.04. (czwartek), godz. 17.00
Wulf Goldiner, stary Żyd rosyjski, żyje w nowojorskim skupisku emigran-
tów ze Związku Radzieckiego. Pewnego dnia zostaje potrącony przez sa-
mochód. Kim jest sprawca wypadku i jak rozwinie się jego relacja z Goldi-
nerem? Pełen humoru, ale i goryczy dramat o życiu na emigracji.  Czytanie 
powstało we współpracy Agencją Dramatu i Teatru w Warszawie. 
Wstęp bezpłatny. Wejściówki do odebrania w BOW od 4.04.

Foyer
9 x John L. (scena propozycji aktorskich), reż. Anna Magalska
20.04. (piątek), godz. 20.00 - premiera
21.04. (sobota), godz. 20.00
22.04. (niedziela), godz. 18.00
24.04. (wtorek), godz. 19.00 
9 – cyfra, która w numerologii przypisywana jest osobom wyjątkowo em-
patycznym, otwartym i o wysokiej inteligencji emocjonalnej. 9 – ulubiona 
cyfra Johna Lennona. John Lennon – brytyjski muzyk, kompozytor i autor 
tekstów piosenek, jeden z czterech Beatlesów. Autorski scenariusz i nowe 
aranżacje znanych piosenek Johna Lennona i The Beatles. Spektakl, będą-
cy konsekwencją 40-letniej fascynacji jest dziewięciokrotną próbą odpo-
wiedzi na pytanie o fenomen Lennona. W spektaklu wypowiedzą się m.in. 
Królowa Elżbieta II, Yoko Ono i Julian Lennon. Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, 
szkolny 20 zł

Salon Poezji, 15.04. (niedziela), godz. 12.00
Doświadczymy poezji słowa i poezji obrazu. Gościem będzie Iwona Chmie-
lewska - ceniona na całym świecie ilustratorka i pisarka, twórczyni ponad 
20 obsypywanych nagrodami autorskich książek obrazowych dla dzieci 
i dorosłych. Wystąpią aktorzy Teatru Horzycy, a także sama Iwona Chmie-
lewska. Wykonaniu aktorów będzie towarzyszyć pokaz multimedialny. 
Bezpłatne wejściówki w Biurze Obsługi Widzów od 9.04. 

Niedziela w Teatrze, 22.04. (niedziela), godz. 11.00
Co powiecie na to, żeby przyjść w niedzielne przedpołudnie do teatru 
na pyszne śniadanie? Chrupiące pieczywo, zdrowe pasty i aromatyczna 
kawa – o Wasze dobre samopoczucie zadba Kawiarnia Wejściówka. Czego 
jeszcze jesteśmy pewni? Przyjaznej atmosfery w pięknej przestrzeni Foyer 
I piętra. 
Bilety w Biurze Obsługi Widzów: 20 zł/jedna osoba. Bilety rodzinne (rodzice/opiekunowie + dziec-
ko*): 40 zł. W przypadku większej ilości dzieci cena wzrasta o 5 zł/jedno dziecko (do 10 r.ż.).  
Studenci i seniorzy: 15 zł. W cenę wliczone jest śniadanie z kawą lub herbatą.

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

Baśń o Złotej Rybce
6.04. (piątek), godz. 9.30, 12.00
7.04. (sobota), godz. 12.00
Przytulaki, 10.04. (wtorek), godz. 9.30
Robinson Crusoe

11-13.04. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00
27.04. (piątek), godz. 9.30, 12.00
29.04. (niedziela), godz. 12.00
Literkowo
15.04. (niedziela), godz. 16.30 - premiera
17-20.04. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30
22.04. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
24.04. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
25-26.04. (środa-czwartek), godz. 9.30, 11.30
Czy zastanawialiście się, skąd się biorą słowa? Jak to się dzieje, że literki 
dobierają się w pary, tworzą rodziny, które zostają wyrazami? I jak moż-
na się nimi bawić? Kolejne przedstawienie poświęcone najmłodszym 
widzom. Spektakl stymuluje rozwój mowy i naukę czytania na etapie 
wczesnodziecięcym.

Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

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

Najlepsze przyjaciółki 
6.04. (piątek), godz. 19.00 - polska prapremiera
7-8.04. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Opowieść o kobiecej przyjaźni. Tragikomedia pełna retrospekcji i refleksji 
o miłości. Trzy przyjaciółki – Sophie, Tirca i Lilly – spotykają się po la-
tach, aby powspominać dawne czasy, ale także rozmawiać o przyszłości, 
która może okazać się niezmiernie zaskakująca. Dlaczego życie potoczyło 
się tak, a nie inaczej? Dlaczego niektórym wiedzie się gorzej od reszty?  
Co można było zmienić, jakie decyzje przyniosłyby korzyści? Reżyseria: 
Marek Brand. Bilety: 50 zł premiera, 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Walc kameralny, czyli pan Wasowski mniej znany
15.04. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy, 25 zł grupowy (od 10 osób)

Afrykańska przygoda
17-18.04. (wtorek-środa), godz. 9.00 i 11.00
Bilety: 17 zł dziecko, 20 zł opiekun, 17 zł kolejny bilet dla opiekuna, 16 zł grupowe (od 10 osób)

Tajemnica Tomka Sawyera
10-11.04. (wtorek-środa), godz. 9.00 i 1200
Bilety: 25 zł dziecko, 45 zł dorosły, 22 zł grupy dorosłe

III Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych 
Wyższych Szkół Artystycznych „Przygrywka”
25-27.04. (środa-piątek)
Przegląd adresowany do studentów szkół artystycznych, publicznych 
i niepublicznych. Celem przeglądu jest prezentacja spektakli muzycz-
nych – egzaminów semestralnych i muzycznych dyplomów studentów 
szkół artystycznych. Wydarzenie specjalne Przygrywki: Mój Młynarski – 
koncert Jacka Bończyka z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. 
Bilety: 30 zł

T

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

Duża Scena
Edyp Tyran na podstawie Króla Edypa Sofoklesa, reż. Wojtek 
Klemm
4-5.04. (środa-czwartek), godz. 11.00
6-7.04. (piątek-sobota), godz. 18.00
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Mulholland Drive na podstawie filmu Davida Lyncha
8.04. (niedziela), godz. 18.00 
18.04. (środa), godz. 20.00 
26-28.04. (czwartek-sobota), godz. 20.00
29.04.(niedziela), godz.18.00
Bilety: normalny 45 zł, ulgowy 35 zł

Tango, reż. Piotr Ratajczak
19-20.04. (czwartek-piątek), godz. 11.00
21.03. (sobota), godz. 18.00
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena Na Zapleczu
Reyjkavik’74, reż. Katarzyna Kalwat
4-5.04. (środa-czwartek), godz. 19.00
Bilety : normalny 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

#ciemność, reż. Tomasz Kaczorowski
14.04 (sobota), godz. 19.00 premiera
15.04 (niedziela), godz. 19.00
17.04 (wtorek), godz. 11.00/19.00 studencki wtorek 
18.04 (środa), godz. 18.00
19-20.04 (czwartek-piątek), godz. 19.00 
Trzymasz w ręku smartfon. Ciężko wyobrazić sobie życie bez 
niego.  W przeciętnym smartfonie jest około 16 gramów mie-
dzi, której największym producentem jest Chile. W bateriach 
telefonów jest kobalt, którego największym producentem jest 
Kongo. Powstają kolejne kopalnie. A my chcemy więcej smart-
fonów. Jądro ciemności jest bliżej niż myślisz. Próba przyjrze-
nia się naszej obojętności i odpowiedzialności za współczesny 
świat, a także „odczarowania” powieści Conrada, która często 
postrzegana jest jako „najkrótsza” i „najnudniejsza” z lektur 
szkolnych. Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Napis,  reż. Paweł Paszta, 25-28.04 (śr.-sob.), godz. 18.00
Bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Wejściówka
Loża Kopernika – kabaret literacki, 6.04 (piątek), godz. 21.00 
Bilety: 50 zł

Czytanie. Dramat: Marina Dadyczenko - Karaś, 11.04. (środa)
Czym jest dla nas umieranie? – czym dla młodych, czym dla 
starszych; jak postrzegana jest śmierć na Zachodzie, a jak na 

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

Wspomnienia: Andrzej Guttfeld - malarstwo, pastel, szkice
27.04. (piątek), do 28.05.
godz. 13.00 otwarcie w Galerii Forum
godz. 18.00 Otwarcie w Galerii Omega
Wystawa „in memoriam” w pierwszą rocznicę śmierci art. mal. prof. Andrze-
ja Guttfelda prezentuje wybór prace malarskich, pasteli i szkiców artysty. 
Andrzej Guttfeld  - ur.1941, wybitny pastelista, artysta malarz, profesor na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Prowadził zajęcia z rysunku i malarstwa dla 
studentów konserwacji i restauracji zabytków. Uprawiał rysunek, malarstwo 
i grafikę. Wielokrotnie był nagradzany w konkursach regionalnych, ogólno-
polskich i międzynarodowych. Członek - założyciel Stowarzyszenia Paste-
listów Polskich oraz Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie. Prace 
w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zmarł 
27.03.2017  w wieku 75 lat 
Katarzyna Czuchnowska i Cyprian Biełaniec – Malarstwo, do 20.04.
Wybór prac malarskich, pasteli i rysunku artystycznego małżeństwa. 

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

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

Tomasz Rzeszutek - Mój Chrystus – Malarstwo, do 27.05.
Tomasz Rzeszutek już blisko 40 lat realizuje niezwykle oryginalny cykl malarski. 
Przedstawia w nim postać Chrystusa w różnych sytuacjach życiowych, różnych 
zdarzeniach, przy codziennych czynnościach. Jego Chrystus to postać bliska 
człowiekowi, obecna tu i teraz. Tomasz Rzeszutek ur. w 1957 r. Absolwent PLSP 
w Szczecinie, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury oraz Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków, malarz i rysownik.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA OMEGA, im. Marka Hoffmanna, ul. Przedzamcze 12/4
tel. 693 922 371, www.omega.civitaschristiana-torun.pl

Spotkanie – wystawa zbiorowa 2018, do 19.04.
Prace toruńskich malarzy. Pomysł wystawy zbiorowej jest realizowany od 
kilku lat. Biorą w nim udział zarówno doświadczeni mistrzowie pędzla, jak 
i młodzi artyści mający okazję przedstawić swój talent szerszej publiczności.
Andrzej Guttfeld (1941-2017) - Pastele i szkice
27.04. (piątek), godz. 18.00, do 25.05 (opis – Galeria Forum)

 
Wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00, domofon nr 6.

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.



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

Tomb Raider, premiera: 6.04. przygodowy, USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Roar Uthaug, występują: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins

Player One, premiera: 6.04. przygodowy, sci-fi USA 2018
reżyseria: Steven Spielberg, wystepują: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn 

Twarz, premiera: 6.04. dramat, Polska 2017, reż. Małgorzata Szumowska

Maria Magdalena, premiera: 6.04. dramat Wielka Brytania 2018
reżyseria: Garth Davis, występują: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Lato 1993, premiera: 6.04. dramat, Hiszpania 2017, reż. Carla Simón

Paweł, apostoł Chrystusa, premiera: 6.04. historyczny, USA 2018
reżyseria: Andrew Hyatt, występują: Jim Caviezel, Olivier Martinez

Piękna i bestie, premiera: 6.04. dramat, kryminalny Francja, Norwegia, Szwajcaria, 
Szwecja, Tunezja, Liban, Katar 2017, reż. Khaled Walid Barsaoui, Kaouther Ben Hania

Luis i obcy, premiera: 6.04. animacja, familijny Dania, Luksemburg, Niemcy 2017
reżyseria: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein

Pułapka czasu, premiera: 13.04. familijny, fantasy, przygodowy USA 2018
reżyseria: Ava DuVernay, występują: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling 

Nigdy cię tu nie było, premiera: 13.04. dramat, thriller Francja, USA, Wlk Brytania 
2017, reżyseria: Lynne Ramsay, występują: Joaquin Phoenix, Judith Roberts

Życzenie śmierci, premiera: 13.04. dramat, kryminał, sensacyjny, akcja USA 2018
reżyseria: Eli Roth, występują: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue

Ciche miejsce, premiera: 13.04. horror, USA 2018, reż. i wyst. John Krasinski

Piotruś Królik, premiera: 13.04. animacja, familijny Australia, USA, Wlk Brytania 
2018, reżyseria: Will Gluck, występują: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill

Huragan, premiera: 13.04. katastroficzny, akcja USA 2018, reżyseria: Rob Cohen

Niewidzialne, premiera: 13.04. dramat Polska 2017
reżyseria: Paweł Sala, występują: Halina Rasiakówna, Sandra Korzeniak, Natalia Rybicka

Pół na pół, premiera: 13.04. komedia Francja 2017

Wyspa psów,premiera: 20.04. animacja, Niemcy, USA 2018. reż. Wes Anderson

Prawda czy wyzwanie premiera: 20.04. horror, USA 2018, reżyseria: Jeff Wadlow

Nie jestem czarownicą, premiera: 20.04. dramat, Francja, Wlk Brytania 2017
reżyseria: Rungano Nyoni, występują: Maggie Mulubwa, Henry B.J. Phiri

Dziewczyna we mgle, premiera: 20.04. thriller, kryminał Francja, Niemcy, Włochy 
2018, reżyseria: Donato Carrisi, występują: Toni Servillo, Alessio Boni

Raz się żyje, premiera: 20.04. komedia, dramat, akcja USA 2018
reżyseria: Nash Edgerton, występują: David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton

I że ci nie odpuszczę, premiera: 20.04. komedia rom.,USA 2018
reżyseria: Bob Fisher, Rob Greenberg, występują: Eugenio Derbez, Anna Faris, Eva Longoria

Złe psy, premiera: 20.04. thriller Hiszpania, USA 2018, reż. Robert Moresco

Wielka wyprawa Oskara, premiera: 20.04. familijny Norwegia 2017
reżyseria: Torfinn Iversen, występują: Odin Eikre, Jørgen Langhelle, Marie Blokhus

Tam, gdzie mieszka Bóg, premiera: 20.04. familijny, religijny Argentyna 2017, reż. 
Charlie Mainardi, Graciela Rodriguez Gilio, wyst. Papież Franciszek, Kyle Breitkopf, Emma Duke

Avengers: Wojna bez granic, premiera: 26.04. akcja, sci-fi, USA 2018, 
reżyseria: Anthony, Joe Russo, wyst.: Robert Downey Jr., Chris Evans, Benedict Cumberbatch

Śmierć Stalina, premiera: 27.04. biogr., dramat, komedia, Francja, WlkBrytania 
2017, reż. Armando Iannucci, występują: Steve Buscemi, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough

Dorwać Gunthera, premiera: 27.04. komedia, akcja, USA 2017
reżyseria: Taran Killam, występują: Arnold Schwarzenegger, Taran Killam, Bobby Moynihan 

(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury 
– Od Nowa)
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PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Mój kumpel Niko  (familijny) Przygody młodego Kopernika 
z okresu dzieciństwa i młodości w Toruniu. W naszej opowieści to 
zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Jak zatem prezentuje 
się młody Mikołaj  i skąd to imię w tytule? Czy urodził się w Domu 
Towarowym? Jak radził sobie w szkole, czy był grzecznym uczniem, 
a może zasypiał na lekcjach? Gdzie lubił spędzać czas i dlaczego 
zafascynował się astronomią? Spójrzmy wraz z nim na nocne niebo.
Makrokosmos Wirtualna podróż do granic poznawalności 
Wszechświata, gdzie piękno i harmonia mieszają się 
z monstrualnymi zjawiskami. Animacje oparte na najnowszych 
badaniach ukazują Ziemię jako drobinę zawieszoną 
w wielowymiarowej przestrzeni. Startując napotykamy sztuczne 
satelity, planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu ogarnąć 
Wszechświat w największej skali. To także opowieść o poszerzaniu 
wyobraźni i wiedzy o Kosmosie.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Cudowna podróż”,  popularnonaukowe 
„Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Kopernika” 
i „Znaki na niebie”.
Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, w soboty: 
11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.30, w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł;  normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta dla wszystkich widzów bilet ulgowy

Multimedialna wystawa interaktywna Baza Mars#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający 
niczym członkowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do 
tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko 
monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu 
Czerwonej Planety czy właściwe gospodarowanie energią. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidual-
nych w kasie; w soboty wejścia o godz. 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  w niedziele 
wejścia o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

Wystawa interaktywna Geodium
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest model kuli ziem-
skiej o średnicy 2,15 m. W łatwy sposób można obserwować, dlaczego mamy cztery pory 
roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska wyjaśniają m.in. pole magnetycz-
ne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłaszcze-
nie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. 
Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W narożnikach wystawy przygotowano 
plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta.
Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidual-
nych w kasie; w soboty wejścia o godz. 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30;  w niedziele 
wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

Uwaga! 30.03.-1.04. przerwa świąteczna. Od 10.04. seanse wyświetlane co godzinę. 
Szczegóły na www

PLANETARIUM

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

Fisz Emade Tworzywo, 5.04. (czwartek), godz. 20.00
Stand-Up Kings #04, 18.04. (środa), godz. 20.00
2Tm2,3 + Exile, 19.04. (czwartek), godz. 19.00
Poduldka Tribute To Adele, 26.04. (czwartek), godz. 20.00

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

Campus HRPP. Warsztaty gitarowe 
8.04. (niedziela), godz. 17.00
29.04. (niedziela), godz. 19.00
Prowadzący Krzysztof „pARTyzant” Toczko. Wstęp wolny

 Lord Bishop Rocks (support Adriano Trindade)
9.04. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

 30. urodziny Zdrowej Wody, 16.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Gość specjalny: Sławek Wierzcholski. Transmisja w Radiu PiK. Wstęp wolny

Skołowani & Przyjaciele oraz John Clifton Blues Band z gościnnym 
udziałem Michała Kielaka, 23.04. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera winylowego wydania płyty Skołowanych „Wieczny Chłopiec”. Wstęp wolny

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

Prima Aprilis w. An on Bast! (DJ Set), 1.04. (niedziela) Wstęp: 10 zł

Zalany Poniedziałek #12 w. Dj Funktion, 2.04. (poniedziałek)
Wstęp: Lista Fb: 10 zł

Koncert: Coals + Welur, 5.04. (czwartek) Bilety: 25/30 zł

Friday i’m in love (in NRD!), 6.04. (piątek) Wstęp: Lista Fb: 10 zł

Kwadratura vol.13, 7.04. (sobota) Wstęp: 10 zł

Koncert: Baasch, 12.04. (czwartek) Bilety: 20/30 zł

Koncert: Otsochodzi, Afterparty All My Friends Are Criminalz, 13.04. 
(piątek) Wyprzedany

4 to the Floor w. Cocolino + The Mockings, 14.04. (sobota)
Wstęp: Lista Fb: 10 zł

Koncert Arms and Sleepers (Live Band), 17.04. (wtorek) Bilety: 25/35 zł

Ładni ludzie tańczą w NRD vol. 7, 20.04. (piątek) Wstęp: Lista FB/10 zł

Faszyn from Raszyn w NRD!, 21.04. (sobota) Wstęp: 10 zł

Koncert: Sonbird, 26.04. (czwartek) Bilety: 15/20 zł

Koncert: Dwa Sławy + Afterparty Residents NRD, 27.04. (piątek)
Instytut #Przysył, 28.04. (sobota) Wstęp 10 zł

Koncert: Diuna, Risin Sabotage, Weird Tales, 29.04. (niedziela)

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/

U

KLUBY Halo Teatr - wystawa fotografii teatralnej Wojtka Szabelskiego
Wystawa jest zapisem fascynującej foto eksploracji teatru za pomocą 
telefonu komórkowego. Dzięki czujnemu oku fotografa zaglądamy w za-
kamarki teatru i podglądamy jego tajemnice. Za pośrednictwem fotografii 
doświadczamy zjawiska performatywnosci przestrzeni. Powstaje ona bo-
wiem w wyniku interakcji z ludźmi,  przedmiotami i światłem. Materiał wy-
brany przez fotografa budzi wyobraźnię odbiorcy i inspiruje do nadawania 
teatralnym przestrzeniom własnych znaczeń. Wstęp wolny

Grupa n Obrotów zaprasza na wspólne tradycyjne muzykowanie 
16, 23, 30.04. (poniedziałki), godz. 20.00-22.00 Wstęp wolny

Milonga, czyli wieczór z tangiem 
14.04. (sobota), 20.04. (piątek), godz. 20.30-00.30 Wstęp 10 zł

Fotograficzne Pogaduchy, 5.04. (czwartek), godz. 18.00 
Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Kabaret literacki - „Erros”, 6.04. (piątek), godz.  21.00 
Bilety i rezerwacje: kasa teatru

Czytanie. Dramat, 11-12.04. (środa-czwartek), godz. 17.00
Informacje w BOW i kasie Teatru

Wszechnica Feministyczna, 17.04. (wtorek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne, 19.04. (czw.), godz. 19.30 Wstęp wolny

TiR czyli Teatr i Rodzina, 21.04. (sobota), godz. 18.00
Podczas spektaklu „Tango”; informacje w BOW i kasie Teatru

Trzecie Śniadanie Teatralne, 22.04. (niedziela), godz. 11.00-13.00
Bilety w BOW lub kasie Teatru

Świat po mojemu, 22.04. (niedziela), godz. 19.00
Spotkanie podróżnicze. Temat: „Malezja przez przypadek”; prowadzenie 
Maja Giętkowska i Łukasz Ignasiński; wstęp wolny

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Morze, słońce i kaktusy - sycylijska przygoda 
z weselem w tle,   26.04. (czwartek), godz. 19.00  
Organizatorzy:  Fundacja Verda i Hanza Cafe

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

Lay D Funk, 12.04. (czwartek), godz. 20.00
Instrumentalny zespół grający muzykę funkowo-jazzową. Na swoim kon-
cie ma debiutancką płytę „Miejski zgiełk” oraz nowy album „Made in 
Satisfaction”. Oprócz muzyki autorskiej, na koncertach można usłyszeć 
również standardy muzyki jazzowej we własnych interpretacjach zespołu. 
Zespół składa się z zawodowych muzyków, którzy współpracowali z taki-
mi formacjami i osobistościami jak: Piotr Schmidt, IRA, Michał Trzpioła (Pi-
lichowski Band), Algis Kilis, Dario Zema, World Project - Virtual Band, czy 
Big Band Jacka Delonga. Skład: Tomek Strzelczyk – saksofon, EWI, Michał 
Wróbel – bas, Mateusz Skórkiewicz – perkusja, Jarek Zarychta – klawisze
Sawa Bańka/Marcin Łukasiewicz Duo, 22.04. (niedziela), godz. 20.00
Akustyczny, jazzujący duet założony w Zielonej Górze. W jego skład wcho-
dzi Sawa Bańka, studentka kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim oraz Marcin Łukasiewicz, absolwent tego samego 
kierunku (gitarzysta i lider zespołu Morte Plays). W repertuarze zespołu 
można odnaleźć polskie utwory jazzowe i popowe w autorskich aranża-
cjach oraz klasyczne standardy. Wstęp wolny



konkursem kompozytorskim, który w tym roku dotyczył stworzenia mu-
zyki w formie ronda.  Zabrzmią zarówno kompozycje solowe, kameralne 
oraz wokalno-instrumentalne. Wszystkie utwory będą miały swoje pra-
wykonania. W koncercie wezmą udział również absolwenci szkoły, którzy 
przywiozą swoje najnowsze partytury. Wstęp wolny 

PARAFIA ŚW. JÓZEFA, ul. św. Józefa 23/35

Koncert finałowy warsztatów Gospel z Jnrem Robinsonem
8.04. (niedziela), godz. 18.45
Koncert jest zwieńczeniem czterodniowych warsztatów pod okiem Jnra 
Robinsona i Asi Czajkowskiej-Zoń. Dawka radości i dobrej energii, jaką 
daje muzyka Gospel. Koncert odbędzie się w Kaplicy św. Klemensa Wy-
stąpią: Jnr Robinson, Asia Czajkowska-Zoń, chór warsztatowy i soliści, 
Bartek Staszkiewicz - instrumenty klawiszowe, Robert Rychlicki Gąsow-
ski - gitara basowa, Michał Szubert – perkusja, Izabela Król-Styś – sakso-
fony, Nikodem Wróbel – gitary, publiczność - bo w tym koncercie publicz-
ność też jest wykonawcą. Wstęp wolny z możliwością zostawienia dobrowolnej ofiary

KULTURHAUZ, ul. Poniatowskiego 5/2, www.kulturhauz.com

Koncert: Bastarda, 6.04. (piątek), godz. 21.00 
Zespół powołany przez klarnecistę Pawła Szamburskiego oraz wybitnych 
instrumentalistów - Tomasza Pokrzywińskiego na wiolonczeli oraz Mi-
chała Górczyńskiego na klarnecie kontrabasowym. Muzycy podjęli wątek 
muzyki średniowiecznej, a konkretnie pieśni i motetów Piotra Wilhelmie-
go z Grudziądza, jednego z pierwszych kompozytorów tworzących na te-
renach Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. 
Koncert: Rybicki/Kozera, 8.04. (niedziela), godz. 20.30
Namiętny duet muzyków, od kilku już lat intensywnie ze sobą współpra-
cujących w różnych konfiguracjach. Mateusz Rybicki: klarnet, klarnet ba-
sowy, kalimba, Zbigniew Kozera: kontrabas, kalimba  
Warsztaty kaligrafii, 14.04. (sobota), godz. 10.00-14.00
Prowadzenie: Aleksandra Ćwikowska. Zapisy: szkola@kaligraf.eu
Koncert: Strętwa, 20.04. (piątek), godz. 21.00
Trio tworzą: Paweł Doskocz (Bachorze, Sumpf) - gitara elektryczna, 
przedmioty, Patryk Daszkiewicz (DMNSZ, Sumpf) - taśmy, efekty, Maciej 
Maciągowski (Maciej Maciągowski, Bachorze, Lata) - syntezator 
Danzig Meine [Liebe] #2: Anna Kalwajtys, 21.04. (sobota)
• godz. 17.00 wykład
• godz. 19. 00 wernisaż wystawy
• godz. 21.00 koncert: Choroby Pszczół (Arszyn + Gądecki)
Anna Kalwajtys jest artystką wizualną, performerką.  W swych pracach 
wykonuje pewne próby działania w obszarze problematyki dotyczącej 
władzy, kontroli, walki, osadzonych w kontekście kulturowym i odnoszą-
cych się do kwestii związanych z ciałem. Duet Choroby Pszczół tworzą: 
Krzysztof Topolski – perkusja, Tomasz Gadecki – saksofony 
Pocket Corner (NO) koncert, 22.04. (niedziela), godz. 20.20
Didrik Ingvaldsen – trąbka, Glenn Brun Henriksen – saksofon altowy, 
Aleksander Grønstad – gitara, Ståle Birkeland – perkusja 
Koncert: Rychlicki/Szpura, 27.04. (sobota), godz. 21.00
W 2011 roku, Łukasz Rychlicki razem z Pawłem Szpurą stworzył duet 
zadedykowany Albertowi Aylerowi w którym zanurzyli się w brudnym, 
bezkompromisowym avant free jazzie. Początkowo ich wspólne granie 

UMK, UMT, TNT, www.festiwal.torun.pl, tel. 56 611-49-32

18. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 20-24.04. (piątek-wtorek)
Temat wiodący: czas i przestrzeń. Celem imprezy jest popularyzacja nauki, 
a także sztuki. Udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich 
uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezen-
tują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania zwią-
zane ze sztuką. Uczestnicy od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień 
niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, 
a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. W programie ok 130 
imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, 
warsztatów i konkursów. Centrum Festiwalowe: Dwór Artusa. Wejściówki będą dostępne 
18.04. Zapisy na wydarzenia od 9.04. 

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VIII Festiwal Cichej Muzyki - Inauguracja, 29.04. (niedziela), godz. 17.00
Cykl koncertów muzyki dawnej. Wystąpi jedna z najwybitniejszych skrzy-
paczek barokowych Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, która zaprezentuje utwo-
ry Bacha na skrzypce solo i transkrypcje na violę d’amore. Słowo: Jakub 
Burzyński Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Wirtuozi Klasyki - XXVIII Koncert Towarzyski, 5.04. (czw.), godz. 18.30
Młodzi artyści związani z Cappellą Gedanensis, choć kształcili się w więk-
szości w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, zagrają utwory wielkich  kla-
syków, ale też drobniejsze utwory XX i XXI w. Zabrzmi Sonata Arpeggione F. 
Schuberta, Duet na parę okularów obliga to Ludwiga van Beethoven, Kwar-
tet fortepianowy g-moll W. A. Mozart,  a także Tango Magdaleny Cynk oraz 
Passacaglia Johana Halvorsena. Wykonawcy: Klaudia Kowacz (skrzypce), 
Tomasz Mrowiński (altówka), Alicja Różycka (wiolonczela) oraz Ewa Sarwiń-
ska (fortepian). Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny, miejsce: Dwór Artusa

Poranek Seniora, 15.04. (niedziela), godz. 11.00
Odbiorcami koncertu są nie tylko seniorzy, ale wszyscy miłośnicy muzyki 
klasycznej. W programie dzieła, m. in Bacha, Rachmaninowa, Debussego, 
Webera ale też polskiego  twórcy z XX wieku, Jerzego Sokorskiego. 
Miejsce: Dwór Artusa. Bilety: 3 zł ulgowy, 5 zł normalny

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Musical Ruń i Szawa, 21.04. (sobota), godz. 11.00
Musical w trzech aktach o tym, jak z imion rusałek królewski dekret wy-
wiódł nazwy dwóch miast nad Wisłą, w wykonaniu uczniów z  klasy IVa 
OSM I stopnia. Rzecz dzieje się w okresie wojny trzynastoletniej. Autorem 
słów jest Maciej Mikołajewski, a muzykę napisała Magdalena Cynk. W ra-
mach Festiwalu Nauki i Sztuki
XXV Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura, 27.04. (pt), godz.18.00
Koncert z udziałem uczniów, absolwentów i pedagogów Zespołu Szkół 
Muzycznych. Charakter tych kompozycji  związany będzie  ze szkolnym 

IINNI ORGANIZATORZY skupione było na postaci Aylera, później oddalali się od tego wątku, sku-
piając uwagę na własnych poszukiwaniach. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Zaułek Prosowy 1

Koncert Gribojedow / Tihy, 6.04. (piątek)
Koncert w ramach cyklu wydarzeń, które uświetniają 450-lecie I Liceum 
Ogólnokształcącego. Zespół od niespełna dziewiętnastu lat pojawia się 
nie tylko na deskach toruńskich scen, lecz wystąpił również w Holandii 
oraz na Jazz Odnowa Festival 2004. Na rynku dostępne są ich dwie płyty: 
z wierszami Bruna Milczewskiego i autorska „Won To Now”. Zespół pracu-
je właśnie nad trzecią płytą „Nowotworzenie”. Scena szkoły będzie gościć 
również utalentowanego artystę Tihy, który zaskoczy lekkością przemyka-
nia między różnymi stylami muzycznymi oraz połączeniem muzyki elek-
tronicznej z rapem. Wydał płytę, „Na Wznak”. Wstęp wolny

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express – Ludzie, 26.03. (czwartek), godz. 17.00
Przystanek Libia - Hasan Marai. Podczas comiesięcznych spotkań tym ra-
zem oddamy głos przedstawicielom arabskiego świata i kultury, którzy 
wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę i tu, w naszym regionie, znaleźli 
swoje miejsce na ziemi. Miejsce: CSW. Wstęp wolny

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UMK

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu 
We współpracy z Agencją Dramatu i Teatru, Teatrem im. W. Horzycy oraz 
Instytutem Polskim w Moskwie. Cykliczny (co dwa lata) festiwal poświęco-
ny dramatowi: dramatopisarstwu, przekładom dramatu, krytyce dramatu 
i reżyserii dramatu. Pierwsza edycja zostanie poświęcona dramatowi ro-
syjskiemu i ukraińskiemu. Program:
11.04. (środa)
•  godz. 9.45-11.15 Anastazja Wiekszyna: „Tłumacz na scenie: jak prze-

kład literacki sprawdza się w akcji”
•  godz. 11.30-13.00 „Nieobecność współczesnej dramaturgii ukraińskiej 

w Polsce”: spotkanie z Anną Korzeniowską-Bihun (tłumaczką literatury 
ukraińskiej)

•  godz. 13.30-16.30 (zapisy: bb@umk.pl, max. 20 os.) warsztaty transla-
torskie (grupa zamknięta)

•  warsztaty dramaturgiczne: „Tekst fabularny versus postdramatyczny”
•  warsztaty teatralne: „Absurd i rzeczywistość w teatrze”
•  godz. 17.00: czytanie dramatu: Marina Dadyczenko, „Karaś”, tłum. Ane-

ta Andrzejewska, Michał Kaproń, studenci Katedry Filologii Słowiańskiej 
UMK + spotkanie z tłumaczami

12.04. (czwartek)
•  godz. 9.45-11.15 „Transformacje po Majdanie: teatry niezależne i naj-

nowszy dramat ukraiński”: spotkanie z Olgą Maciupą (dramaturżką, tłu-
maczką, inicjatorką platformy TransDramaticum)

•  godz. 11.30-13.00 Irina Lappo: „Między tekstem a sceną. O przekładach 
i mechanizmach recepcji najnowszej dramaturgii rosyjskiej w Polsce”

•  godz. 13.30-16.30 (obowiązują zapisy: bb@umk.pl; max. 20 os.) warsz-
taty translatorskie (grupa zamknięta)

•  warsztaty dramaturgiczne: „Tekst fabularny versus postdramatyczny”

•  warsztaty teatralne: „Absurd i rzeczywistość w teatrze” 
•  godz. 17.00: czytanie dramatu: Wiktor Szenderowicz „Poszkodowany 

Goldiner”, tłum. J. Czech + spotkanie z Jerzym Czechem
13.04. (piątek)
•  godz. 10.00-11.30 „Kulisy pracy agentki”: spotkanie z Elżbietą Man-

they (założycielką i szefową Agencji Dramatu i Teatru)
•  godz. 12.00-13.30 „A mogli rozstrzelać”: spotkanie z Wiktorem Szen-

derowiczem (dramatopisarzem, pisarzem oraz satyrykiem) i Jerzym 
Czechem (tłumaczem)

Miejsce: spotkania odbywają się w Collegium Maius UMK; czytania dramatu w kawiarni Wejściów-
ka, Teatr im. W. Horzycy

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

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Cztery pory życia na Chełmionce, 19.04. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z autorem książki Ryszardem Kowalskim, znanym toruńskim 
działaczem sportu i rekreacji.

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

Toruń za pół ceny, 20-22.04.
Realizowane będą specjalne dyżury przewodnickie oraz zwiedzanie 
w formie podchodów dla rodzin z dziećmi
•  godz. 15.00 zwiedzanie w formie podchodów dla rodzin z dziećmi za-

kończone ogniskiem (sobota i niedziela). Cena: z 24 zł/os na 12 zł/os
•  godz. 18.00 specjalny dyżur przewodniki za pół ceny! (piątek, sobota, 

niedziela). Cena: z 8 zł/os na 4 zł/os
Majówka w Forcie IV, od  28.04.
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem, warsztaty wypieku pierników, 
zwiedzanie Starego Miasta. Szczegóły na www

Dyżury przewodnickie w Forcie IV
W każdy piątek i sobotę w Forcie IV, godz. 21.00, Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).
Bilety wstępu:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, eme-
ryci), 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
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4.04. (środa)

  godz. 17.00  W pierwszym rzędzie,  WOAK

5.04. (czwartek)
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Maciej Mierzejewski – Echa Podświadomości, do 30.04.,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Obrazy z historią w tle,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.30  Wirtuozi Klasyki – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Barowe Żywioły - koncert,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Fisz Emade Tworzywo,  Lizard King Toruń
   Koncert: Coals + Welur,  Klub NRD

6.04. (piątek)
  godz. 13.00  Wariacje gotyckie II - wystawa,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 17.00  Kajakami po morzu dookoła północnego Spitsbergenu, do 3.06., 
 Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Artur Trojanowski - W poczuciu kresu, Izabela Łapińska - Obraz 
kliniczny, Tomasz Rogaliński - To, czego się boisz, Emilia Maryniak - I Will 
Tell You a Tale and the Tale Will Be Long, do 6.05.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Najlepsze przyjaciółki - prapremiera Impresaryjnego Teatru Mu-
zycznego,  siedziba Fundacji Tumult
  godz. 19.00  26. Spotkania Teatralne Klamra 2018, do 13.04.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Gładkie czoła - spektakl grupy P.I.G. z.o.o,  MDK
  godz. 19.00  Polskie Głosy. Tu i teraz, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 21.00  Koncert: Bastarda,  Kulturhauz
   Koncert Gribojedow / Tihy,  I Liceum Ogólnokształcące

7.04. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.30-13.30  Wielcy Malarze,  OPP Dom Harcerza
  godz. 17.00  Koncert Sylwii Lipki,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Irena Santor - Tych lat nie odda nikt,  CKK Jordanki
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa – Wiosna,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Premiera filmu „Trzech znanych P.”, reż. Karolina Ford,  CSW 
   Otwarty Turniej Szachowy w Szachach Szybkich,  OPP Dom Harcerza 

8.04. (niedziela)
  od godz. 12.00  The Best of O!PLA #5,  CSW
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Gdzie królewna chodzi?,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.00  Polskie Głosy Koncert kameralny, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 18.00  Ab Ovo – Hrabi Mecz Impro,  Aula UMK
  godz. 18.45  Koncert finałowy warsztatów Gospel z Jnrem Robinsonem,   
Kaplica św. Klemensa, kościół św. Józefa
  godz. 19.00  Kult Akustik,  CKK Jordanki
  godz. 20.30  Koncert: Rybicki/Kozera,  Kulturhauz

DZIEŃ PO DNIU
KWIECIEŃ 2018

Potańc Łudzikwiat, 21.04. (sobota), godz. 18.30, 20.00
•  godz. 18.30 Zabawa dla dzieci przy muzyce tradycyjnej, baja – per-

formans ludowy
•  godz. 20.00 potańc, koncerty do tańca
Zabawa taneczna z repertuarem muzyczno-tanecznym wywodzącym 
się z dawniejszej tradycji polskiej wsi, ale również z kultury szwedz-
kiej, francuskiej i różnych zakątków Europy. W repertuarze znajdą 
się tradycyjne tańce w parach, kole czy korowodzie. Tańce polskie, 
szwedzkie, portugalskie, węgierskie, bretoński fest-noz i francuski 
balfolk. W programie przewidziane są koncerty agregandado oraz 
muzykantów sesyjnych grających do tańca. Scena otwarta dla muzy-
ków i śpiewaków. Wstęp dowolny, dobrowolny. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
9, 16, 23, 30.04. (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 rytmicznych. Bardzo mile widziani są na sesji tan-
cerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 4, 11, 18, 25.04. (środy), godz. 19.30
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy tanecz-
ne. W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawanso-
wane 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. Miej-
sce: 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 spotkanie. 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

Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść 
się w czasie i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu 
najsłynniejszych opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na 
własnej skórze. Utalentowani bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licz-
nych scen, zadań i wyzwań. Edukacja przenika się z zabawą, a emocje i humor powodują, że 
wizyta w Domu Legend na długo zapada w pamięć.

Czynne w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach, ostatni o 17.00. 
Zapraszamy grupy liczące od 5 do 50 osób.
Bilety dla dzieci od lat 3: 10 zł, dla dorosłych: 14 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, dla 
dorosłych niepełnosprawnych: 10 zł. Pokaz trwa ok. 45 minut.

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 pierni-
kami, a dla dorosłych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 

9.04. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Pokaz sprzętu wspomagającego bezwzrokowe czytanie - Ma-
ciej Motyka,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Lord Bishop Rocks (support Adriano Trindade),  HRP Pamela
   Kiermasz taniej książki, do 13.04.,  Książnica, Filia nr 6, ul. Lelewela 3

10.04. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 16.30  Zwiedzanie Dworu Artusa,  Dwór Artusa
  godz. 17.30  Polskie wzornictwo inspirowane ludowością,   Wozownia 
  godz. 18.00  Toruń Miasto Zabytków: Niemiecki model rewitalizacji zdegra-
dowanych dzielnic historycznych na tle przemian planowania miast i ochro-
ny zabytków,  Biblioteka Diecezjalna
  godz. 18.00  Najpierw zadbaj o treść. Bez encyklopedii nie podchodź!,  CSW
   Wystawa Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków w zbiorach toruń-
skich kolekcjonerów, do 25.04.,  Biblioteka Uniwersytecka

11.04. (środa)
  godz. 9.45  Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu, do 13.04., 
 Collegium Maius UMK; kawiarnia Wejściówka

  godz. 12.00  Kino Dla Seniora,  CSW 
  godz. 17.00  Historia fotografii,  WOAK
  godz. 18.00  Spotkanie: Jakub Małecki,  Książnica, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Sztuka o wolności. Sztuka Legionów Polskich,  CSW
  godz. 19.00  Stand-up Rafał Pacześ „Puder do cery zimnej”,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Tomasz Wlaźlak - Alina Śmietana, do 20.04.,  Galeria ZPAP Nurt

12.04. (czwartek)
  godz. 16.30  Haft krzyżykowy,  Książnica, Filia nr 12, ul. Fałata 35
  godz. 17.00  Kuba – wyspa spotkań - Adam Kwaśny,  Muzeum Podróżników
  godz. 18.00  Poezja Wiesławy Kwinto-Koczan,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.00  Wiosenne Księżniczki, do 26.04.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.30  Czwartek z Filozofią,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Lay D Funk,  Tutu Jazz & Whisky Club
   Koncert: Baasch,  Klub NRD

13.04. (piątek)
  godz. 10.00  Promocja książki „Kto odgadnie, co jest na dnie”,  Książnica 
Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 10.00  VI Miejski Konkurs Recytatorski „Wierszo-klepka”, finał 20.04., 
 OPP Dom Harcerza
  godz. 13.00  Wystawa Bułgarskie świątynie wiary - serce piśmiennictwa 
i szkół ikonograficznych, do 25.04.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 18.00  Plus – grafiki Piotra Pasiewicza, do 11.05.,  Dom Muz, ul. Pod-
murna
  godz. 19.00  I po co nam wolność?, do 5.08.,  CSW
  godz. 19.00  Jacka Kaczmarskiego „Mój Zodiak” – Mateusz Nagórski,  Dwór 
Artusa
  godz. 20.15  Kabaret Skeczów Męczących,  CKK Jordanki
   Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,  WOAK 
   Linoryty z Vlasenicy, do 8.05.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, ul Kościuszki

   Koncert : Otsochodzi, Afterparty All My Friends Are Criminalz,  Klub NRD

14.04. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Warsztaty kaligrafii,  Kulturhauz
  godz. 11.00  Poranek teatralny: Piękna i Bestia,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Ukryte talenty - warsztaty rodzinne,  OPP Dom Harcerza
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW 
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 16.00  Mayday 2 – spektakl teatralny,  Aula UMK 
  godz. 17.00  Los przywiódł nas do Torunia,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Koncert Ich Troje,  Od Nowa
   III Miejskie Warsztaty Wokalne „Akademia Piosenki”,  OPP Dom Harcerza 

15.04. (niedziela)
  godz. 11.00  Poranek Seniora – śniadaniowy koncert muzyki klasycznej, 
 Dwór Artusa
  godz. 12.00  Salon Poezji,  Teatr Horzycy
  godz. 12.00  Oprowadzania po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 16.30  Literkowo – premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 17.00  Artur Andrus – recital kabaretowy,  CKK Jordanki
  godz. 18.00 i 20.00  Koncert Dawid Kwiatkowski Akustycznie,  Od Nowa

16.04. (poniedziałek)
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Bohdan Pniewski,  Galeria Wozownia 
  godz. 17.00  Annale ZPAP-Toruń 2017/18, do 7.05.,  Galeria ZPAP
  godz. 19.00  30. urodziny Zdrowej Wody,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

17.04. (wtorek)
  godz. 14.00  Ośmiu Wspaniałych,  MDK
  godz. 17.00  Murray Schisgal „Serca na odwyku”,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Kwiecień – plecień? Warsztaty,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.30  Rodzinne warsztaty kulinarne ,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Historia mody. Francja-elegancja. O modzie przy „Śniadaniu  
na trawie”,  CSW
  godz. 18.30  Magdalena Solich i Magdalena Klimkiewicz – Malarstwo,  
do 7.05.,  Dwór Artusa
   Koncert: Arms and Sleepers (Live Band),  Klub NRD

18.04. (środa)
  godz. 12.00  Grafika na warsztat!,  CSW
  godz. 15.30  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Toruń miasto zabytków: Marek z „Zofiówki”. Znany – nieznany 
Marek Żuławski,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice – Paryż mniej znany,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spektakl „Dwie połówki pomarańczy”,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  Wieczór podróżnika: Taksówką po Kaukazie,  Od Nowa
  godz. 20.00  Stand-Up Kings #04,  Lizard King Toruń

19.04. (czwartek)
  godz. 16.00  Cztery pory życia na Chełmionce,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 19.00  Kortez,  Aula UMK
  godz. 19.00  2Tm2,3 + Exile,  Lizard King Toruń
  godz. 19.30  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 20.00  Koncertowa Fala – Steel Drunk,  Od Nowa



  godz. 18.00  O polskich pisarzach emigracyjnych,  CSW
  godz. 18.30  Sztuka w Artusie: Jan Matejko,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Świat Od Nowa - spotkanie z Dariuszem Rosiakiem,  Od Nowa
   Święto Tańca,  Rynek Staromiejski
   Ogniem malowane – prace rzeźbiarskie studentów UMK, do 15.05.,  Galeria 
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

25.04. (środa)
  godz. 10.00  Gaik-maik,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 20.00  Koncert Freygish Orchestra,  Od Nowa
   III Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych 
Szkół Artystycznych „Przygrywka”, do 27.04.,  siedziba Fundacji Tumult

26.04. (czwartek)
  godz. 12.00  Staroobrzędowcy w Polsce,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30  Girlanda z butelek lub biżuteria z recyklingu,  Książnica Koper-
nikańska, Filia nr 12, ul. Fałata 35
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek Libia,  CSW
  godz. 18.30  Światowy Dzień Tańca,  MDK
  godz. 19.00  Winylowy Wieczór czyli spotkanie z czarną płytą,  Od Nowa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters: Sycylijska przygoda,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Poduldka Tribute To Adele,  Lizard King Toruń
   Rośliny Łąkowe,  OPP Dom Harcerza
   Koncert: Sonbird,  Klub NRD

27.04. (piątek)
  godz. 13.00  Wspomnienia: Andrzej Guttfeld - malarstwo, pastel, szkice, 
otwarcie w   Galerii Forum,  godz. 18.00 otwarcie w Galerii Omega, do 28.05.
  godz. 17.00  Malarz i jego modele. Tadeusz Makowski. Obrazy, rysunki, gra-
fiki, do 1.07.,  Ratusz Staromiejski

  godz.18.00  XXV Koncert Kompozytorski Szkolna Partytura,  sala koncertowa 
Zespołu Szkół Muzycznych
  godz. 19.00  Akty zgonu – Grupa Teraz ,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  The American Landscape, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 21.00  Koncert: Rychlicki/Szpura,  Kulturhauz
   Koncert: Dwa Sławy + Afterparty Residents NRD,  Klub NRD

28.04. (sobota)
  godz. 11.00  Teatr Frajda - Poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Fantastyczne zwierzęta – rodzinne warsztaty plastyczne,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Gala Operowo-Operetkowa – Sonori Ensemble,  Dwór Artusa
   Majówka w Forcie IV, do 3.05.,  Fort IV

29.04. (niedziela)
  godz. 16.00  Symfonika Familijna – Dotyk dźwięku, koncert TOS,  CKK 
Jordanki
  godz. 17.00  VIII Festiwal Cichej Muzyki – Inauguracja,  Ratusz Staromiejski 
  godz. 18.00  Wojtek Szczepanik – Piano Solo,  Dwór Artusa
   Koncert: Diuna, Risin Sabotage, Weird Tales,  Klub NRD

30.04. (poniedziałek)
  godz. 18.00-21.00  Wieczór Scrabblowy,  CSW

20.04. (piątek)
  godz. 10.00-13.00  Weekend Księgarń Kameralnych, także 21.04.,  CSW
  godz. 18.00  Wieczór Toruński: Dla szkoły i miasta. O bibliotece Gimnazjum 
Akademickiego słów kilka,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  S.O.S - spektakl teatru R. Bezimienni,  MDK
  godz. 18.00  Zacznij kochać dizajn,  CSW
  godz. 19.00  Symfonia Pastoralna, koncert TOS,  CKK Jordanki
  godz. 20.00  9 x John L. - premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 21.00  Koncert: Strętwa,  Kulturhauz
   Biblioteka Wyobraźni – wystawa książki artystycznej, do 15.05.,  Galeria 
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
   18. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, do 24.04.,  różne miejsca

21.04. (sobota)
  godz. 10.00  Sobota z rękodziełem,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 10.30-17.30  Piknik Naukowy powrót do przyszłości, do 22.04.,  
 CN Młyn Wiedzy 
  godz. 11.00  Rodzinne warsztaty ceramiczne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 11.00-16.00  Toruńskie Eliminacje do Mistrzostw Polski w grę „Marco 
Polo”,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
  godz. 11.00  Musical Ruń i Szawa,  sala Zespołu Szkół Muzycznych
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW
  godz. 12.00  Kamera – start,  CSW
  godz. 12.00  Dzień Wolnej Sztuki,  CSW, Muzeum Diecezjalne, Wozownia
  godz. 13.00  Janusz Traczykowski - Spojrzenie na Chiny,  Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 17.00, 20.00  Ludzie inteligentni,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Danzig Meine [Liebe] #2: Anna Kalwajtys,  Kulturhauz
  godz. 18.00  Musica Graciana: koncert Pubblicato in Venezia,  CKK Jordanki
  godz. 18.30, 20.00  Potańc Łudzikwiat,  Wejściówka 
  godz. 19.00  Dzień Białej Flagi – spotkanie fanów Republiki,  Od Nowa

22.04. (niedziela)
  godz. 11.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy 
  godz. 16.00, 17.00, 18.00  Zwiedzanie wystawy „Skarby Biblioteki Gimna-
zjum Akademickiego w Toruniu”,  Książnica, ul. Słowackiego 8
  godz. 17.00  Triathlon story, czyli chłopaki z żelaza,  CKK Jordanki
  godz. 19.00  Świat po mojemu,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 20.00  Spektakl Grupy Improwizacyjnej „RzeCo?”,  Od Nowa
  godz. 20.00  Sawa Bańka/Marcin Łukasiewicz Duo,  Tutu Jazz & Whisky Club
  godz. 20.20  Pocket Corner (NO) koncert,  Kulturhauz

23.04. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Spotkanie: Robert Małecki,  Książnica, ul. Słowackiego 8
  godz. 18.00  Pracownia-Warsztat- VI Wystawa Roczna, do 22.05.,  MDK
  godz. 18.00  Opowieści z Oomoto – o japońskiej religii pokoju, duchowym 
przywództwie kobiet i aikido,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Skołowani & Przyjaciele oraz John Clifton Blues Band z gościn-
nym udziałem Michała Kielaka,  HRP Pamela
  godz. 19.00  Daria Rzepiela - Ja:Ty, do 4.05.,  Galeria ZPAP Nurt
   Kiermasz taniej książki, do 27.04.,  Książnica, Filia nr 3, ul. Mickiewicza 61

24.04. (wtorek)
  godz. 17.30  Kobieca Manufaktura – biżuteria,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Toruń Miasto Zabytków: Królewska Kolej Wschodnia na akwa-
relach Eduarda Gaertnera z 1851 roku,  Książnica, ul. Słowackiego 8


