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

Piaskowy Koncert Muzyki Filmowej, 3.11. (sobota), godz. 17.00
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny przedstawia widowisko sztuk wizualnych, 
połączone z grą na skrzypcach w wykonaniu Oleksandra Bozhyka – gwiaz-
dy ostatniej edycji programu „Mam Talent”. Zobaczycie interpretacje utwo-
rów filmowych grane na trzech skrzypcach jednocześnie, pokaz speed 
paintingu w wykonaniu Vlodyra – najszybszego malarza na świecie, pokaz 
malowania światłem, pokaz malowania piaskiem w wykonaniu Tetiany Ga-
litsyny – oraz premiera nowego pokazu sztuk wizualnych w wykonaniu Tony 
Dreama. Organizator: Galitsyna Art Group 

Michał Bajor - Od Kofty... do Korcza, 4.11. (niedziela), godz. 18.00
Program oparty na ostatnim, dwupłytowym wydawnictwie „Od Kofty... do 
Korcza”. Album ukazał się w 2017 r. i jest podsumowaniem kilkudziesię-
ciu lat przygody aktora z piosenką. Na repertuar złożyły się najważniejsze 
utwory w muzycznym życiu wokalisty. Nagrane i zaaranżowane na nowo, 
mogą z powodzeniem stanowić rodzaj klamry dla artystycznej drogi Bajora. 
Bilety: 119, 99, 79 zł on-line: biletyna.pl, kupbilecik.pl i ebilet.pl oraz: CKK Jordanki, Ośrodek In-
formacji Turystycznej, Księgarnia PWN, Biuro Turystyczne Copernicana, Keep Travel, Salony EMPIK. 
Kontakt: 602-804-329. Organizator: Impresariat Artystyczny Impart

En Tournèe Kwiatkowscy Akustycznie, 8.11. (czwartek), godz. 19.00
Organizator: MegaClub Events

Gloria Campaner & Leszek Możdżer, 15.11. (czwartek), godz. 19.00
Organizator: Centrum Kultury Dwór Artusa

Spektakl Pikantni, 16.11. (piątek), godz. 17.30 i 20.30
Opowieść o dwóch znudzonych parach małżeńskich. Poznały się na portalu 
randkowym i postanowiły urządzić wspólną, intymną schadzkę. Bohatero-
wie, choć podekscytowani pomysłem urozmaicenia pożycia małżeńskiego, 
nie spodziewają się jednak, co z tego wyniknie... Komedia Stefana Vögla 
z szybkim tempem oraz humorem słownym i sytuacyjnym zaskakuje bły-
skotliwym dialogiem oraz inteligentnymi ripostami. Obsada: Barbara  
Kurdej-Szatan, Anna Mucha, Maurycy Popiel / Mikołaj Krawczyk, Michał 
Ziembicki
Bilety: 40, 60, 95, 120 zł. Miejsca sprzedaży: adria-art.pl, CKK Jordanki, rezerwacja: 605-555-676. 
Organizator Adria Art

Muzyka zespołu Metallica symfonicznie, 18.11. (niedziela), godz. 19.00
Organizator: Fantom Media

Tribute to: Zbigniew Wodecki by Wodecki Twist Festial
20.11. (wtorek), godz. 20.30, Organizator: Good Taste Production

Raz Dwa Trzy – ważne piosenki, 21.11. (środa), godz. 19.00
Zespół od lat podąża własną drogą i wierny jest swoim pomysłom i estety-
ce. Kunsztowne teksty, bogactwo instrumentów, pasja i doskonałe aranża-
cje - to jego znaki charakterystyczne. „Ważne piosenki” to podróż po świe-
cie muzycznych inspiracji zespołu. Na ich tle Adam Nowak snuje opowieść 
o życiu, miłości i zakamarkach ludzkiej duszy. Bilety: 50, 70, 90, 110 zł. Miejsca 
sprzedaży: adria-art.pl, CKK Jordanki, rezerwacja: 605-555-676. Organizator: Adria Art

Festiwal Sztuki Faktu „Łączy nas historia” – gala zakończenia
24.11. (sobota), godz. 18.00 Organizator: TAK

CENTRA KULTURY

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, 25.11. (niedziela), godz. 19.00
Jubileuszowy koncert. Artystce towarzyszyć będzie na stałe współpra-
cujący z nią kompozytor, pianista i akompaniator, jednocześnie autor 
muzyki większości jej piosenek Włodzimierz Korcz. Na scenie pojawi 
się też Warsaw Opera Quartet. Kariera sceniczna Alicji Majewskiej trwa 
ponad 40 lat. Wylansowała szereg przebojów m. in. „Jeszcze się tam 
żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”. W 2016 r. 
wydała płytę „Wszystko może się stać”. 
Bilety: 109, 95, 79 zł on-line: biletyna.pl, kupbilecik.pl i ebilet.pl oraz w punktach sprzedaży 
stacjonarnej: CKK Jordanki, Ośrodek Informacji Turystycznej, Księgarnia PWN, Biuro Turystycz-
ne Copernicana, Keep Travel, Salony EMPIK (na terenie całego kraju). Kontakt w sprawie bile-
tów: 602-804-329. Organizator: Impresariat Artystyczny Impart

Wodecki Symfonicznie, 26.11. (poniedziałek), godz. 17.30
Organizator: Sollus

Maleńczuk gra Młynarskiego, 27.11. (wtorek), godz. 19.00
W interpretacjach Maleńczuka piosenki, wybrane według klucza, który 
sam artysta nazywa politycznym, celnie punktują dzisiejszy „świat ten 
źle pomyślany”, w którym „poczciwy szewc zwyciężył smoka, a korzy-
stają barany”. W drugiej części koncertu Maleńczuk zabierze swoich 
fanów w podróż do korzeni: mocnego, szorstkiego i minimalistyczne-
go grania. Bilety: tel. 737-448-213, e-mail: biuro@a4f.com.pl, zamówienia grupowe: Artur 
Czupajło, tel. 791-414-274, e-mail: artur@a4f.com.pl. Organizator: Art4Fun

Teatr 6.Piętro: Bóg Mordu, 28.11. (środa), godz. 17.00 i 20.00
Wszystko rozpoczyna się od rozsądnej, wyważonej rozmowy dwóch 
par małżeńskich, które spotkały się by spisać oświadczenie o bójce 
swoich dzieci w parku. Jest kurtuazyjnie i na poziomie, ale każde kolej-
ne słowo przybliża widzów do momentu, w którym bohaterom opadną 
maski tolerancji i przyzwoitości, a swoje prawdziwe oblicze pokaże 
tytułowy „bóg mordu”. Reżyseria: Małgorzata Bogajewska. Obsada: 
Jola Fraszyńska, Cezary Pazura, Anna Dereszowska, Michał Żebrowski
Bilety: 65, 85, 110, 140 zł. Miejsca sprzedaży: adria-art.pl, CKK Jordanki, 
rezerwacja: 605-555-676. Organizator Adria Art

Kacper Ruciński – Bóg jest mięsożerny - stand up
28.11. (środa), godz. 18.00 Organizator: King of Entertainment

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

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

Artus Festival:
Jazz Band Młynarski-Masecki, 6.11. (wtorek), godz. 20.00
Wybitny pianista Marcin Masecki wraz z Janem Emilem Młynarskim 
powołali do życia zespół, który gra przedwojenny polski jazz. Wyko-
nują tanga oraz utwory swingowe, często zupełnie nieznane. Koncerty 
skupiają się wokół ducha polskiego śpiewaka rozrywkowego – Ada-
ma Astona oraz najważniejszego polskiego przedwojennego pianisty 
i kompozytora – Henryka Warsa. Bilety: 55 zł ulgowy, 65 zł normalny

Wiesław Myśliwski – spotkanie, 9.11. (piątek), godz. 18.30
Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy będzie naszym gościem 
miesiąc po premierze najnowszej powieści „Ucho igielne”. Dwukrotny 
laureat Nagrody Nike za powieść „Widnokrąg” i „Traktat o łuskaniu fa-
soli”. Spotkanie poprowadzi Magdalena Kujawa. Wstęp wolny
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-Tetmajer, A. Osiecka czy E. Stachura. Spodziewać się możemy samych po-
zytywnych emocji i dźwięków będących kwintesencją Krainy Łagodności.
Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Kwartet ProForma – Przesłuchanie Anioła – piosenki do wierszy Z. 
Herberta. Zakończenie XXXII Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” 
im. Z. Herberta, 30.11. (piątek), godz. 19.00
Artusowy Konkurs Poetycki co roku wieńczy koncert pisany poezją. Po 
uroczystej gali, na której poznamy tegorocznych laureatów, wystąpi 
Kwartet ProForma, składający swoimi utworami hołd wybitnemu poecie 
– patronowi konkursu. Zespół znany jest ze współpracy nie tylko z Kazi-
kiem Staszewskim, ale też jako wykonawca piosenek Tria Kaczmarski/
Gintrowski/Łapiński, którego piosenki również zabrzmią podczas wyda-
rzenia. Wstęp wolny

Filmowe poniedziałki
5.11. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Musical w gwiazdorskiej obsadzie. Historia jazzowego pianisty i początkującej aktorki, których 
połączyła nie tylko miłość, ale i marzenia o sukcesie zawodowym. 

12.11. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Czarna komedia. Życiem młodej redaktorki działu poezji stale interesuje się jej mama oraz bab-
cia, które uważają, że już za długo jest panną. W końcu pojawia się odpowiedni kandydat na 
męża, który podczas spotkania odsłania swoją prawdziwą twarz.

19.11. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Melodramat, którego akcja rozgrywa się w XVII wieku. Kobieta zostaje wydana za mąż za majęt-
nego kupca. Choć nie odwzajemnia jego uczuć, stara się wieść życie przykładnej żony. Dumny 
mężczyzna zamawia u malarza portret małżonki. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
100 obrazów na stulecie niepodległości – wernisaż wystawy
6.11. (wtorek), godz. 18.00, do 30.11.
Ideą przewodnią wystawy jest ukazanie malarstwa i rysunku współcze-
snych artystów w połączeniu z ich wyobrażeniem polskości. Okazją do 
tego jest rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, której uzy-
skanie wiązało się nie tylko z trudem walki zbrojnej, ale też codziennym 
zmaganiem o zachowanie naszej rodzimej kultury. Będziemy mogli, więc 
ujrzeć obrazy realistyczne, przedstawiające ludzi i świat, który nas otacza.
Wstęp wolny. Wystawa od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-18.00 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
Sosnowski – koncert, 2.11. (piątek), godz. 20.00
One man band. Jego debiutancka płyta została zarejestrowana na sprzęcie, 
który mieści się w jednej torbie podróżnej. To mieszanina energetycznego 
roots rocka, bluesa, bluegrassu z elementami country. Przez zachrypnięty 
wokal Sosnowski bywa porównywany m.in. do Toma Waitsa.Bilety: 20/30 zł 

Power Of Trinity – koncert, 3.11. (sobota), godz. 20.00
Łódzki zespół założony w 1996 r. Grupa łączy rock, dub, reggae i elek-
tronikę. „Ultramagnetic”, czwarty studyjny album miał swoją premierę  
7 września 2018 roku. 
Bilety: 30 zł, 40 zł w dniu koncertu dostępne: kupbilecik.pl oraz w dniu koncertu w kasie Od Nowy

Świat Od Nowa: Polska w zmieniającym się świecie. Wyzwania dla 
polityki i gospodarki, 7.11. (środa), godz. 20.00

Cykl debat organizowanych przez Wydział Politologii i Studiów Międzyna-
rodowych UMK. Podczas spotkania podjęta zostanie problematyka Pol-
ski na arenie międzynarodowej. Problem ten, wraz z prowadzącymi – dr 
Agnieszką Bryc i prof. Marcinem Czyżniewskim, omawiać będzie gość, dr 
Olaf Osica – były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, a obecnie prze-
wodniczący Rady OSW oraz dyrektor ds. międzynarodowych Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wstęp wolny

LinkedIn Local Toruń #1, 8.11. (czwartek), godz. 18.00
8 listopada po raz pierwszy w regionie odbędzie się spotkanie lokalnej 
społeczności platformy LinkedIn! To globalna, oddolna inicjatywa założo-
na przez Australijkę Annę McAfee w 2017 r. Do dziś #LinkedInLocal aktyw-
nie działa już w ponad 200 krajach świata. Celem spotkań jest łączenie 
ludzi - aktywnych użytkowników LinkedIn. Wstęp wolny, warunkiem uczestnictwa 
jest posiadanie konta na LinkedIn oraz zgłoszenie poprzez evenea

Spotkanie z Pawłem Fajdkiem, 9.11. (piątek), godz. 11.30
Trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem będzie promował swoją książ-
kę „Petarda, czyli historie z młotem w tle”. Spotkanie poprowadzi Marcin 
Drogorób. Wstęp wolny

Pidżama Porno – koncert, 9.11. (piątek), godz. 19.00
Pidżama Porno powstała w grudniu 1987 roku z inicjatywy Krzysztofa Gra-
bowskiego i Andrzeja Kozakiewicza. W 1989 roku nagrali swój pierwszy 
materiał „Ulice jak stygmaty”. Równocześnie zadebiutowali na festiwalu 
w Jarocinie, w Sopocie i jako pierwsza polska kapela undergroundowa 
zagrali w Pradze. Bilety: 55 zł, 65 zł w dniu koncertu dostępne: Ticketmaster, stacjonarnie 
w sieciach Saturn, Media Markt, EMPIK oraz w kasie Od Nowy

Dice, Machaon, Starting Over, 10.11. (sobota), godz. 20.00
Koncert stanowi część trasy promującej album Dice - Nowy Świt. To trzeci 
album zespołu. Przynosi on hardrock w czystej postaci. Razem z Dice za-
grają toruńskie Machaon oraz Starting Over. Bilety: 15 zł dostępne przed koncertem 

Wieczór Podróżnika: Agata Wrońska - podróżująca motocyklistka, czyli 
o niesamowitych wyprawach na dwóch kółkach, 14.11. (śr.), godz. 20.00
„Speed Ladies” to największa w Polsce społeczność kobiet jeżdżących 
na motocyklach. Jedną z nich jest nasza bohaterka. Na spotkaniu opowie 
o swoich podróżach, a także o pasji do motorów. Usłyszymy również, jak 
się podróżuje w odległe zakątki świata na jednośladzie będąc kobietą. 
Wstęp wolny

Paraliż Band – koncert, 15.11. (czwartek), godz. 20.00
Od lat podążają ścieżką omijającą nowe brzmienia, mody i nowoczesne 
tendencje w muzyce jamajskiej. Ich utwory zbudowane są na klasycznym 
„marleyowskim” pulsie, pięknych melodiach, bogatym instrumentarium 
i ciekawych aranżacjach. Bilety: 20 zł dostępne w dniu koncertu

29. Toruń Blues Meeting Największy festiwal bluesowy w regionie i jeden 
z najstarszych festiwali bluesowych w Polsce
•  16.11. (piątek), godz. 19.00
Mark Olbrich Blues Eternity (GB/IT/PL), Earl Thomas Gospel (USA/GB), 
The Fog Eaters (IT), Szulerzy (PL), Limit i Przyjaciele (PL)
Bilety: 50 zł,  60 zł w dniu koncertu, karnety: 80 zł, 100 zł w dniu koncertu

•  17.11. (sobota), godz. 19.00
Southern Avenue (USA), John Porter (PL/GB), Why Ducky? (PL), Green 
Grass (PL), Tortilla & Adam Wendt (PL) Bilety: 50 zł,  60 zł w dniu koncertu

Sarsa #Zakryjtour – koncert, 18.11. (niedziela), godz. 19.00
Ceniona songwriterka, która ma na koncie platynową płytę za pierwszy 
album „Zapomnij mi”. Dziennikarze muzyczni uznali ją za prekursorkę 
nowego polskiego szlachetnego popu. W 2017 roku wydała drugi solowy 
album „Pióropusze”, który pokrył się złotem. Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu koncertu, 
dostępne na going.pl, kupbilecik.pl i ticketos.pl
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Art Lab – muzyczne warsztaty rodzinne, 10.11. (sobota), godz. 12.00
Kto z nas nie marzy, aby stanąć za konsoletą dj-ską i „pomiksować”? 
Warsztaty udowodnią, że tworzenie muzyki może być znacznie prostsze 
niż myślimy. Minimalny wiek uczestnika: 6 lat
Bezpłatne wejściówki od 8 października w kasie Dworu Artusa i na artus.torun.pl

Artur Orzech – spotkanie, 13.11. (wtorek), godz. 18.30 
Dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, konferansjer. 
Przez wiele lat związany z Radiową Trójką. Znany również jako komenta-
tor finałowych koncertów Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas spotka-
nia, które poprowadzi Tomasz Pasiut, nie zabraknie pytań o jego pasję 
jaką jest kultura Iranu. Wstęp wolny

Gloria Campaner & Leszek Możdżer, 15.11. (czwartek), godz. 19.00
Jazz to domena Możdżera, z kolei Campaner reprezentuje świat muzy-
ki klasycznej. Co powstanie z tego mariażu? Tego nie wiedzą do końca 
pewnie sami muzycy. Poza fortepianowymi wariacjami usłyszymy rów-
nież śpiewające kamienie sprowadzone specjalnie z pracowni włoskiego 
rzeźbiarza. Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 99, 129 lub 149 zł 

Koncerty Showcase 
•  16.11. (piątek), godz. 19.00 Henry David’s Gun (Polska) & Colours Of 

Bubbles (Litwa)
•  17.11. (sobota), godz. 19.00 Elinborg (Wyspy Owcze) & Ragnar Olafs-

son (Islandia)
Popularna forma prezentacji dla młodych, obiecujących artystów. Bę-
dziemy gościć cztery indie rockowe formacje z Litwy, Islandii, Wysp 
Owczych i Polski. Stworzą niezwykły miks muzycznych wpływów, poka-
zując najnowsze trendy współczesnej sceny songwriterskiej. Wstęp wolny

Marcelina – koncert, 18.11. (niedziela), godz. 19.00
Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Jedna z najbardziej uzdol-
nionych artystek młodego pokolenia. Dała się poznać szerszej publicz-
ności hitem „Karmelove”. Nominowana do Fryderyków, występowała na 
największych festiwalach muzycznych w Polsce, jak: Open’er Festival, 
Orange Warsaw Festival, Coke Live, Off Camera. 
Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Andrzej Jagodziński i Przyjaciele – piosenki i muzyka Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza, 20.11. (wtorek), godz. 19.00 
Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz – kompozytor piosenek oraz muzyki do 
seriali i filmów m.in. „Wojna domowa”, „Stawka większa niż życie”, 
„Czterdziestolatek” czy „Alternatywy 4”. Z okazji jego 90. urodzin kilku 
znakomitych współpracowników jubilata, pod kierownictwem wybitnego 
pianisty Andrzeja Jagodzińskiego, postanowiło uczcić tę rocznicę. 
Bilety: 35 zł ulgowy, 40 zł normalny

Krzysztof Wielicki – spotkanie, 22.11. (czwartek), godz. 18.30
Wspinacz, alpinista, taternik. Jako piąty na świecie zdobył Koronę Hima-
lajów, czyli 14 ośmiotysięcznych szczytów Ziemi. Na trzy z nich: Mount 
Everest, Kanczendzongę i Lhotse wszedł zimą jako pierwszy. Brał udział 
w czterech wyprawach na K2. Prowadzenie Radosław Rzeszotek. Wstęp wolny

Högni i Tęskno – koncert 24.11. (sobota), godz. 19.00
Wieczór rozpocznie występ polskiego duetu Tęskno, któremu na scenie 
będzie towarzyszył kwartet smyczkowy oraz kontrabas. W drugiej części 
wieczoru w muzyczną podróż zabierze nas Högni, który jest wokalistą 
legendarnej islandzkiej grupy GusGus. Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny

Od Republiki do Lao Che, czyli polskie piosenki na kujawską nutę
25.11. (niedziela), godz. 19.00
Koncert wybranych piosenek z historii polskiej muzyki rozrywkowej 
w odważnych, nowatorskich aranżacjach – na kujawska nutę, za które 

odpowiada Maks Kucharski – pochodzący z Torunia kompozytor i instru-
mentalista. Do współpracy zaprosił zdobywający w ostatnim czasie popu-
larność zespół Panieneczki z Bydgoszczy. Na scenie zobaczymy również 
Panią Danutę Kaczmarek ze Śmiłowic, Olgę Koziel i Annę Jurkiewicz, które 
ubarwią koncert, śpiewając białymi głosem. W trakcie koncertu, oprócz 
przebojów Republiki i Lao Che, znajdą się m.in. utwory Martyny Jakubo-
wicz, Hey, The Dumplings, ale także Breakout i Myslovitz. Wstęp wolny

Inne wydarzenia:
Zaduszki poetyckie – ballady rosyjskie i nie tylko, 3.11. (sob.), godz. 18.00
Zespół Nadziei Maleńka Orkiestra w składzie: Jacek Beszczyński, Leszek 
Miliński, Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Gumowski wykonają m.in. nie-
śmiertelne ballady rosyjskie. Usłyszymy poezję Okudżawy, Wysockiego, 
Cohena czy Brela. Bilety: 25 zł ulgowy, 30 zł normalny

Gala Operowo-Operetkowa – Sonori Ensemble, 4.11. (nd), godz. 18.00
Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny operowe i operet-
kowe, a także standardy jazzowe i popularne piosenki zabrzmią w wyko-
naniu śpiewaków 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

Wirtuozi Klasyki – koncert, 7.11. (środa), godz. 18.30 
Utwory współczesnych kompozytorów Nestico, Sulka, McKee, Mazelliera, 
Turrina, a także polskich autorów. Z wykonaniem dzieł tych twórców zmie-
rzą się muzycy: Michał Tyrański (trąbka), Paulino Taica Frias (puzon), Ewa 
Radziejewska (fortepian), Jakub Hejnicki (werbel).
Wstęp wolny. Współorganizator koncertu: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne

Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka”, 8.11. (czw.), godz. 18.30
Filmy  o szeroko pojmowanej tematyce kobiecej. Tym razem zobaczymy kome-
dię obyczajową „Boski porządek”. Po pokazie dyskusja przy kawie i ciastkach. 
Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem. Bezpłatna 
opieka dla dzieci od 3 roku życia.

Czwartek z filozofią – Czemu spieramy się o piękno?
8.11. (czwartek), godz. 18.30
Na jakiej podstawie orzekamy czy coś jest piękne, czy nie? Z jednej strony 
mówimy, że o gustach się nie dyskutuje. W trakcie wykładu prof. Adama 
Grzelińskiego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o podstawy roszcze-
nia naszych sądów o pięknie. Wstęp wolny

Grupa Teraz – Legendy nowego miasta – spektakl improwizowany 
12.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Dowiemy się, jak to było naprawdę w opowieści o Flisaku i żabach, o Krzy-
żaku, czy słynnych żużlowych ustawkach. Legendy staną się inspiracją, 
żeby opowiedzieć zupełnie nową historię. Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy

Zwiedzanie Dworu Artusa, 13.11. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 10 zł normalny, 5 zł ulgowy

Świat i okolice – Dlaczego warto podróżować?, 21.11. (śr.), godz. 18.30
Piotr Wnuk – przemierza świat autostopem, transportem publicznym oraz 
pieszo. Do tej pory odwiedził 40 krajów. Uwielbia schodzić z utartych 
szlaków. Dzięki jego opowieściom niektóre miejsca, takie jak np. Major-
ka, Wyspy Kanaryjskie, Laos, Birma czy Wietnam, poznamy od zupełnie 
nowej strony. Prelekcja ilustrowana zdjęciami. 
Bilety: 4 zł normalny. Emeryci, renciści, niepełnosprawni, uczniowie i studenci – wstęp wolny

Cisza Jak Ta – Premiera płyty , 29.11. (czwartek), godz. 20.00
Zespół wykonuje poezję śpiewaną, często też do wierszy polskich  
poetów, jak np. B. Leśmian, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, K. Przerwa-
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swoją ekscentryczną naturą i towarzyskimi ekscesami. Leon jest introwerty-
kiem, nudnym statystykiem, ale posiada talent… do pisania romantycznych 
powieści. To iście niemęskie zajęcie ukrywa pod kobiecym pseudonimem. 
Nikt nie przewidział, że pewnego dnia życie Leona zmieni jeden telefon. 
Bilety: 95, 100 zł dostępne: kupbilecik.pl

Lao Che – koncert, 25.11. (niedziela), godz. 19.00
Koncert promujący nową płytę „Wiedza o społeczeństwie”. Zespół sięga do 
brzmień mogących kojarzyć się z muzyką rozrywkową lat 80., jednak po-
danych w charakterystyczny dla twórczości zespołu przetworzony sposób. 
Bilety: 50, 75, 85 zł dostępne w ACKiS Od Nowa oraz w serwisie biletyna.pl

Koncert finałowy Festiwalu Stachura „Cała jaskrawość”
27.11. (środa), godz. 19.00
Wystąpią uczestnicy VII Warsztatu Poezji Czynnej z Polski i Zagranicy. Gość 
specjalny: Katarzyna Groniec
Bilety: 30, 40 zł do nabycia w sklepie Pamiątki Pod Ratuszem oraz na ebilet.pl

Andrzejkowa Śląska Gala, 30.11. (piątek), godz. 19.00
Show w wykonaniu takich artystów jak: Mariusz Kalaga, który swoim moc-
nym głosem potrafi rozgrzać serca publiczności, Paweł Gołecki - prawdziwy 
góral z krwi i kości. Kochany przez publiczność za romantyczne piosenki Ry-
szard Sawicki - wrócił z emigracji do ojczyzny. Teraz podbija rynek muzyczny 
w Polsce, Duo Fenix – zespół, który gra dla was już 25 lat i jest legendą 
śląskich szlagierów. Bilety: 60, 70 zł dostępne: kupbilecik.pl

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

Wystawy: O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Kalejdoskop - przewrotne oko, Poruszyć wy-
obraźnię, Antarktyka w fotografii, Statek piracki na wystawie Rzeka, To ja! Matematyka, Beyond the Lab
Centrum czynne: wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (tury zwiedzania w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00)
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00 (bez tur zwiedzania)
10-11.11. CNMW czynne w godz. 10.00-18.00
Bilety: Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 os.)
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:
5-lecie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
10-11.11. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00. Bilet na zwiedzanie: 5 zł

Opisane poniżej działania to tylko część z tego, co przygotowano. 
Pracownia biologiczna
10-11.11. godz. 11.00-11.30, 13.00-13.30, 15.00-15.30, 17.00-17.30 
zajęcia „Zwykłe niezwykłe”
Uczestnicy przekonają się, że mikroskop potrafi odkryć przed nami całkowi-
cie nowe oblicze zupełnie zwyczajnych rzeczy.  Sól czy cukier powiększone, 
prześwietlone, widziane w świetle spolary-zowanym stają się małymi dzia-
łami natury. Dla kogo: od 10. roku życia (z opiekunami).

Pracownia kreatywna „przeBUDOWA” 
10-11.11. godz. 10.30-11.15, 12.30-13.15, 14.30-15.15, 16.30-17.15 
zabawy klockami Imagination Play Ground
Klocki stworzone przez architekta Davida Rockwella w celu pobudzania kre-
atywności i wyobraźni u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, poprzez planowanie 

i realizację wspólnych projektów budowlanych.  Pomiędzy animacjami 
pozostawimy czas na dowolną zabawę. Od 3-6 lat (z opiekunami). 

Pracownia multimedialna
10.11. godz. 10.30-11.30, 14.30-15.30; dla starszych uczestników 
(od 10. roku życia z opiekunami) godz. 12.30-13.30 i 16.30-17.30 
warsztaty „Druk 3D”
Zobaczysz i dotkniesz różnych przedmiotów wydrukowanych na dru-
karce 3D, zobaczysz też jak drukarka pracuje i jak powstaje kolorowy 
zaprojektowany przez prowadzącego przedmiot. 
Warsztaty adresowane są dla uczestników w wieku od 5-9 lat (z opiekunami). 

11.11. godz. 11.00-12.00, 13.00-14.00, 15.00-16.00 i 17.00-18.00 
Krótka piłka marsjańska
Dowiesz się, czym jest łazik marsjański, jak go zaprogramować, co kryje 
się w jego wnętrzu. Dla dzieci od 10. roku życia (z opiekunami). 

Pracownia fizyczna
10-11.11. godz. 11.00-11.45 i 15.00-15.45 warsztaty Wszechświat 
w czterech ścianach
Uczestnicy w wieku od 15. roku życia będą mogli wcielić się w rolę 
współczesnych astrofizyków. 
10-11.11. godz. 13.00-13.45 i 17.00-17.45 zajęcia Ludzki termometr
Dla dzieci w wieku 10-14 lat z opiekunami. 

Sala warsztatowa
11.11. godz. 10.00-11.00, 12.00-13.00, 14.00-15.00, 16.00-17.00 
warsztaty Jak pracują nasze kości?
Z ilu kości składa się ciało dorosłego człowieka, a z ilu dziecka? Czy 
żyrafa i mysz mają tyle samo kręgów szyjnych? Czym jest zdjęcie rent-
genowskie? Ile waży ludzki szkielet? Na te i inne pytania odpowiemy 
podczas godzinnego warsztatu.Dla kogo: 6-12 lat (z opiekunami). 

Pokazy na parkingu przed budynkiem Młyna Wiedzy
10-11.11. godz. 10.00-10.45, 14.00-14.45 Ciekły azot na własnej skórze
Minęło już 135 lat odkąd dwóm polskim naukowcom udało się skroplić 
azot. Dziś ciekły azot znajduje zastosowanie między innymi w medy-
cynie, przemyśle metalurgicznym czy sztuce kulinarnej. Odkryjemy ta-
jemnice tej niezwykle zimnej substancji prezentując najefektowniejsze 
doświadczenia z nią związane.
10-11.11., godz. 12.00-12.45 Reakcje spalania
Rozgrzewający publiczność pokaz, którego tematem przewodnim jest 
ogień i reakcje spalania. Prowadzący poprzez efektowne doświadcze-
nia ukaże różnicę w zachodzeniu reakcji utleniania takich substancji jak 
etanol, propan, acetylen czy nitroceluloza.  Jednym z bohaterów pokazu 
będzie wodór.

Ogólnopolska akcja Porozumienia „Społeczeństwo i Nauka” - 
SPiNDay 2018, 10.11. (sobota), godz. 10.00-18.00
Stanowiska dostępne w ramach 5-lecia CNMW. Wydarzenie odbędzie 
się w ramach Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki. Do-
stępne będą 3 stanowiska doświadczalne z zakresu medycyny, mate-
matyki i biologii. Będzie można znaleźć je w przestrzeni interaktywnych 
wystaw.
Medycyna 
Ludwik Hirszfeld w 1950 r. nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny za wyjaśnienie zagadki zjawiska konfliktu serologicznego 
między matką a płodem. Zadanie dla uczestników: dlaczego grupa krwi 
ma znaczenie przy jej przetaczaniu?

Slam Poetycki, 19.11. (poniedziałek), godz. 20.00 Wstęp wolny

Jazz Club: Rafał Gorzycki Ensemble Tuning, 21.11. (środa), godz. 20.00
Najnowsze trio Rafała Gorzyckiego to druga odsłona jego tryptyku trio-
wego, który rozpoczął albumem Playing. Ensemble Tuning tworzą: To-
masz Pawlicki - jeden z największych flecistów w Polsce, koncertmistrz 
Opery Nova w Bydgoszczy, kompozytor oraz Kuba Ziołek obsługujący 
elektronikę – laureat Paszportu Polityki 2016, lider wielu ważnych pro-
jektów i zespołów z pogranicza muzyki eksperymentalnej, elektronicznej 
i improwizowanej. Bilety: 15 zł studenci, 20 zł pozostałe osoby

Urodziny Radia Sfera: Bryndal/Rychlicki, 24.11. (sobota), godz. 20.00
Kiedy duet zaczynał pracować nad wspólną muzyką, między próbami w in-
nych konstelacjach, czasy były ciężkie. Bryndal rapował pod dubstep, a Ro-
bert Rychlicki a.k.a. Rychu był studentem socjologii. Po kilku latach panowie 
są na dobrej drodze do odzyskania godności osobistej, na którą wejść nie-
wątpliwie pomogła im pasja do krzywych bitów, soulowych harmonii i ejti-
sowych syntezatorów. Po koncercie świętowanie do białego rana. Wstęp wolny

O.S.T.R. – koncert, 29.11. (czwartek), godz. 19.00
Muzyk, producent, instrumentalista, raper. Jego albumy rozeszły się 
w ponad 300 tys. egzemplarzy w Polsce, zaś sam artysta został dziesięć 
razy nominowany do nagrody Fryderyka, którą czterokrotnie odebrał. Na 
początku 2015 r. O.S.T.R. przeszedł ratujący życie zabieg rekonstrukcji 
płuca. Przeżycia i przemyślenia związane z tym wydarzeniem stały się 
treścią wydanej w lutym 2016 r. płyty „Życie po śmierci”. Bilety: ticketos.pl

Blue Cafe – koncert, 30.11. (piątek), godz. 19.00
Zespół wykona premierowe utwory z najnowszej płyty Double Soul oraz 
swoje największe hity. Najnowszy album to płyta wysmakowana, pełna 
pięknych melodii, wokalnych wzruszeń i aranżacji. Bilety: 59 zł dostępne: ticke-
tlive.bilety24.pl, Bilety24.pl, Eventim.pl, ebilet.pl oraz w sieciach Empik, Media Markt i Saturn

Kino Niebieski Kocyk
Żona, reż. Björn Runge, Szwajcaria/ USA 2018
5.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Czarne Bractwo. BlacKkKlansman, reż. Spike Lee, USA 2018
6.11. (wtorek), godz. 19.00
Kler, reż. W. Smarzowski, Polska 2018, 12-13.11. (pon-wt), godz. 19.00
Nina, reż. Olga Chajdas, Polska 2018, 19.11. (pon.), godz. 19.00
7 uczuć, reż. Marek Koterski, Polska 2018, 20.11. (wtorek), godz. 19.00
Dywizjon 303. Historia prawdziwa, reż. Denis Delić, Polska/ Wielka 
Brytania 2018, 26.11. (poniedziałek), godz. 19.00
53 wojny, reż. Ewa Bukowska, Polska 2018, 27.11. (wtorek), godz. 19.00

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Siła kobieTy, do 7.11.
Magdalena Chomiak - Witryny sklepowe, 7.11. (śr.), godz. 19.00, do 7.12.
Obrazy odnoszą się do współczesnej mody na wszystko, co nowe, atrak-
cyjne, popularne. Prace są próbą komentarza wobec wykreowanego, 
sztucznego świata, który nas otacza. Obrazy wykonane w technice akrylu 
na płótnie są komentarzem wobec współczesnego materializmu, kultu 
młodości i ujednolicenia społeczeństwa.

Galeria Dworzec Zachodni
Przestrzeń międzyświetlna. Malarstwo i rysunek Stefana 
Kościeleckiego. In memoriam, do 5.11.
(opis w dziale Galerie – Galeria Forum)

Elżbieta i Marek Lejbrandt  - Stany skupienia wody 
24.11. (sobota), godz. 11.00, do 15.12.
XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury”. Artyści starali się zobaczyć wodę w różny sposób. Może to być 
kolorowa mgła o świcie, chmury przed burzą i po zachodzie słońca, rze-
ka, morze, wodospad, krople rosy, formacje skalne w jaskiniach powstałe 
dzięki uporczywemu kapaniu zmineralizowanej wody, skały i wydmy na 
powierzchni naszego globu wyżłobione przez wodę. Woda przedstawiona 
jest również jako element kultury sakralnej i sztuki. 

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

Aula UMK
Mała Rapsodia Polska na stulecie niepodległości
8.11. (czwartek), godz. 18.00       (szczegóły w dziale TAK)

Varius Manx & Kasia Stankiewicz, 9.11 (piątek), godz. 19.00
Kasia Stankiewicz zaśpiewa premierowy materiał stworzony wraz z zespo-
łem Varius Manx w ramach nowego Albumu “Ent”. Zespół pragnie prze-
nieść widzów do swojego baśniowego świata przy pomocy wideo-rysun-
kowych wizualizacji. Gościnnie wystąpi żeński kwartet smyczkowy Classic 
Sisters. Bilety: 79, 89 zł dostępne: bilety.cojestgrane24.pl

Sceny dla dorosłych czyli sztuka kochania – spektakl
10.11. (sobota), godz. 19.00
Komedia na czterech aktorów (Katarzyna Skrzynecka, Piotr Gąsowski, 
Magdalena Margulewicz oraz Jakub Przebindowski), w której sceny prze-
platane są piosenkami i żywą interakcją z widzami.
Bilety: 60, 70 zł dostępne: kupbilecik.pl

Czarna komedia – spektakl, 16.11. (piątek), godz. 19.00
Młody, dobrze zapowiadający się rzeźbiarz - w tej roli Mateusz Damięcki - 
staje przed podwójną życiową szansą. Tego samego dnia w jego mieszka-
niu ma się pojawić słynny milioner, koneser sztuki, zainteresowany kup-
nem jego prac i przyszły teść, groźny Pułkownik. Na obu powinien zrobić 
piorunujące wrażenie. Bilety: 60, 80, 110 zł dostępne: kupbilecik.pl, biletyna.pl

IRA – 30-lecie zespołu, 18.11. (niedziela), godz. 18.00
Jeden z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Każda płyta grupy 
sprzedaje się w wielu tysiącach egzemplarzy, a różnorodność gatunków 
muzycznych, po które sięga, sprawia, że zdobywa serca zarówno fanów 
mocniejszych brzmień, jak i wielbicieli rockowych ballad. 
Bilety: 80, 85, 95 zł dostępne: biletyna.pl, tamada.info.pl/bilety

Show Szalonych Naukowców, 21.11. (środa), godz. 18.30
Barwne widowisko o naukowych perypetiach niezwykłych bohaterów: 
Człowieka-Robaka, Igreka, Niny i Profesora Trauta. Pokaz eksperymentów 
z różnych dziedzin wiedzy, podczas którego widzowie zobaczą spektaku-
larne doświadczenia chemiczne i poznają zasady rządzące planetami. Bile-
ty: 25, 30, 35, 45 zł dostępne: biletyna.pl

Stanisława Celińska – koncert, 23.11. (piątek), godz. 20.00
Po wielkim sukcesie albumu „Atramentowa…” oraz płyty „Świątecznie…” 
przyszedł czas na kolejne wydawnictwo Stanisławy Celińskiej zatytułowa-
ne „Malinowa…”. Artystka zabiera w podróż po kawiarnianych jazzowych 
klimatach, pełnych zmysłowych dźwięków fortepianu, saksofonu, akor-
deonu i kontrabasu. W warstwie tekstowej materiał to w większości au-
torskie teksty Stanisławy Celińskiej i trzy piosenki napisane przez Dorotę 
Czupkiewicz. Bilety: 80, 100 zł dostępne: kupbilecik.pl

Nikt nie jest doskonały – spektakl, 24.11. (sobota), godz. 19.00
Nikt i nic w życiu Leona nie jest doskonałe, żona odeszła, dorastająca cór-
ka Dee Dee zaczęła palić papierosy, a do tego jego ojciec Gus drażni go 
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FKLUBY
Plexsound Festival 2018
12.11. (poniedziałek), godz. 
19.00
Wystapią: Bulwar, Stara Szkoła, 
Medusa
Wstęp wolny

Apteka, support Ave, 19.11. (po-
niedziałek), godz. 19.00
Bilety: 30 zł do 18.11., 40 zł w dniu koncertu

Arek Jakubik Solo, 26.11. (pon.), 
godz. 19.00
Bilety: 30 zł do 18.11., 40 zł w dniu koncertu

Arek Jakubik śpiew, Olaf Derigla-
soff g. basowa i gitary, Piotr Ja-
błoński perkusja, Maks Kucharski 
- saksofon altowy i instrumenty 
klawiszowe. Support: Lustro

HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Maia Varshanidze i Nini Karosanidze - Jesienne 
rozmowy o Gruzji, 15.11. (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja VERDA i Hanza Cafe

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

Milonga czyli wieczór z tangiem, 3, 17.11. (sob.), godz. 20.30-00.00
Wstęp: 10 zł

Zza kulis. Anegdoty teatralne. Odc. 2, 3.11. (sob.), godz. 15.00
Wstęp wolny

Świat Po Mojemu - spotkanie podróżnicze
4.11. (niedziela), godz. 19.00 Marokańska sinusoida
Prowadzenie Maja i Łukasz Ignasiński

25.11. (niedziela), godz. 19.00 Kirgistan i Mongolia
Prowadzenie Alina Kondrat. 
Wstęp wolny

Grupa n Obrotów - wspólne tradycyjne muzykowanie
5, 12, 19, 26.11. (poniedziałek), godz. 20.00-22.00 Wstęp wolny

Potańc, 10.11. (sobota), godz. 19.00, 29.11. (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Grupa n obrotów. Wstęp wolny

Niedziela w Teatrze, 11.11. (niedziela), godz. 13.00 
Śniadanie teatralne, wejściówki i informacje w BOW lub kasie Teatru

Spotkanie z Aliną Czyżniewską, 14.11. (środa), godz. 19.00
Dyskusja w sprawie uchodźców. Wstęp wolny

Fotograficzne Pogaduchy, 15.11. (czwartek), godz. 18.00 
Temat: ciało. Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Wszechnica Feministyczna, 20.11. (wtorek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne, 22.11. (czwartek), godz. 19.00 
Wieczór przy gitarach. Wstęp wolny

Wernisaż „Bramka B” fotografia z Islandii 
24.11. (sobota), godz. 19.00 W ramach Festiwalu Sztuka Natury. Wstęp wolny

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

Nogi same się nie zrobią!, 2.11. (piątek)
Prodigy Night, 3.11. (sobota)
Stand up: Sipika vs Jakszewicz, 5.11. (poniedziałek)
Koncert: Sonbird, 8.11. (czwartek)
Koncert: Sarius, Afterparty: Co Cie Trapy, 9.11. (piątek)
Kwadratura #16, 10.11. (sobota)
Koncert: Ted Nemeth, Afterparty: Welcome to Funkytown #2!, 16.11. 
(piątek)
All My Friends Are Crminalz vol.6, 17.11. (sobota)
Koncert: Lonker See, 18.11. (niedziela)
Koncert: Rosalie, 22.11. (czwartek)
Koncert: 20-lecie Hemp Gru Eter Tour / Afterparty  Rap przelotka vol.3, 
23.11. (piątek)
Mamy to w nosie w. Vidno, 24.11. (sobota)
Koncert: Syny, 25.11. (niedziela)

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

Zeus, 4.11. (niedziela), godz. 
20.00
The Dumplings, 18.11. 
(niedziela), godz. 19.00
Pięć Dwa, 22.11. (czwartek), 
godz. 21.00
Brodacze Live Act, 
Killedbycar, Dogs Head
29.11. (czwartek), godz. 
20.00
Bilety: 20 zł biletyna, 30 zł w dniu kon-
certu przy wejściu

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

Eklektik Fest 2018, 5.11. (poniedziałek), godz. 19.00
Wystąpią: Muzozoic,  Wonderlust,  Eklektik,  Szumni.
Wstęp wolny

Campus HRPP - warsztaty gitarowe oraz prezentacja Plexsound, 12.11. 
(poniedziałek), godz. 18.00
Wstęp wolny

The Dumplings

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

Bohemian Rhapsody, premiera: 2.11.
biograficzny, dramat, muzyczny, USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Bryan Singer, występują: Rami Malek, Lucy Boynton

Dziadek do orzechów i cztery królestwa, premiera: 2.11.
familijny, fantasy, USA 2018, reżyseria: Lasse Hallström, Joe Johnston, wystepu-
ją: Keira Knightley, Mackenzie Foy

Suspiria, premiera: 2.11. horror, USA, Włochy 2018
reżyseria: Luca Guadagnino, występują: Dakota Johnson, Tilda Swinton

Jeszcze dzień życia, premiera: 2.11.
animacja, dokumentalny, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Węgry 2018
reżyseria: Damian Nenow, Raúl de la Fuente, występują: Mirosław Haniszewski, 
Tomasz Ziętek

Planeta Singli 2, premiera: 9.11. komedia rom., Polska 2018, 
reżyseria: Sam Akina, występują: Maciej Stuhr, Agnieszka Więdłocha

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, premiera: 
16.11. fantasy, USA, Wielka Brytania 2018, reżyseria: David Yates, występują: 
Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

Wdowy, premiera: 16.11.
dramat, kryminał, USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Steve McQueen, występują: Viola Davis, Michelle Rodriguez

Utoya, 22 lipca, premiera: 16.11.
dramat, Norwegia 2018, reż. Erik Poppe, występują: Andrea Berntzen, 
Aleksander Holmen  

Gentleman z rewolwerem, premiera: 16.11.
komedia kryminalna, USA 2018
reżyseria: David Lowery, występują: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek

Creed II, premiera: 23.11.
dramat, sportowy, USA 2018
reżyseria: Steven Caple Jr., występują: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone

Miłość jest wszystkim, premiera: 23.11.
komedia, Polska 2018
reżyseria: Michał Kwieciński, występują: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochow-
ska

Sorry Angel, premiera: 23.11.
melodramat, Francja 2018, reżyseria: Christophe Honoré, występują: Vincent 
Lacoste, Pierre Deladonchamps

Robin Hood: Początek, premiera: 29.11.
przygodowy, USA 2018, reżyseria: Otto Bathurst, występują: Taron Egerton, 
Jamie Foxx

Narodziny gwiazdy, premiera: 30.11.
dramat, muzyczny USA 2018, reżyseria: Bradley Cooper, występują: Lady Gaga, 
Bradley Cooper

Grinch, premiera: 30.11.
animacja USA 2018, reżyseria: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Operacja Overlord, premiera: 30.11.
USA 2018, reżyseria: Julius Avery, występują: Wyatt Russell, Bokeem Woodbine

Eter, premiera: 30.11.
Polska, Ukraina, Węgry, Litwa
reżyseria: Krzysztof Zanussi, występują: Jacek Poniedziałek, Andrzej Chyra

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

KKINA
Biologia
Jan Prüffer, zajmował się morfologią  i  anatomią  owadów,  faunistyką re-
gionalną i entomologią stosowaną, autor  cenionych  opracowań  anatomicz-
nych, dotyczących  narządów  zmysłowych  i układu nerwowego owadów oraz 
badań nad wabieniem samców przez samice u motyli nocnych oraz prac do-
tyczących szkodników leśnych. Zadanie dla zwiedzających: zapoznanie się 
z wykorzystaniem feromonów do zwalczania szkodników.
Matematyka
Henryk Zygalski, Enigma to słynna maszyna szyfrująca, która została skon-
struowana w czasie II wojny światowej. Służyła ona wywiadom niektórych 
państw i co ciekawe do tego celu służy im do dziś. Zadanie dla zwiedzających: 
polega na wykonaniu własnej maszyny szyfrującej.
Zadanie dla zwiedzających: Krypteks Leonarda da Vinci. Zadanie  polega na 
ustawieniu odpowiedniej kombinacji znaków, która umożliwi otwarcie pojem-
nika, i odkrycie tajemnicy ukrytej w jej wnętrzu.
Zadanie dla zwiedzających: „Łamacze szyfrów” to gra planszowa, która prze-
niesie nas do Poznania do 1929 roku. Gra nawiązuje do poznańskich mate-
matyków, którzy złamali kod Enigmy. I to właśnie łamanie szyfrów podczas 
wędrówki po dawnym Poznaniu jest motywem przewodnim całej zabawy.
Medyczna Środa 
14.11. (środa), godz. 18.00 Wykład „Medycyna molekularna, czyli nowe me-
tody diagnostyki i leczenia nowotworów” - dr hab. Karolina Szewczyk-Golec
21.11. (środa), godz. 18.00 Wykład „Transplantacja nerek od dawców żywych 
- problemy etyczne i medyczne” - dr Aleksandra Woderska.
Wstęp wolny 

Wieczór dla dorosłych, 15.11. (czwartek), godz. 18.00-21.00 

Warsztaty:
Edukacyjna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop”
wtorek-piątek, godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00 
Interaktywnej wystawie edukacyjnej „Kalejdoskop” towarzyszą  ścieżki edukacyjne adresowane  
do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ścieżki umożliwiają pracę 
samodzielną, w małym zespole, pełną odkryć i poszukiwań zarazem. 
Zajęcia dla przedszkoli
wtorek-piątek, godz. 9.00-11.00
Dzieci uczestniczą w godzinnym warsztacie, a pozostały czas wykorzystują na zwiedzanie wystaw Cen-
trum z przewodnikiem
wtorki - Cyferkowe ABC (5-6 lat)
środy - Mali architekci (5-6 lat)
czwartki - Poznajemy pojazdy do wesołej jazdy (3-6 lat) 
piątki - Laboratorium przedszkolaka (5-6 lat)
Warsztaty
wtorek-czwartek, godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
wtorki - Ptasie wiadomości (kl. 1-6 SP)
środy - Planetarne ABC (kl. 1-6 SP)
czwartki - Grasz w kolory? (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.)
Pracownia multimedialna
wtorki, środy w godz. 9.00-12.00. Zajęcia są połączone ze zwiedzaniem interaktywnych wystaw wtorki 
- Świat algorytmów dla najmłodszych (kl. 1-3 SP)
środy - Programowanie - prosta sprawa - Z micro:bit, to zabawa! (kl. 1-3, 4-6 SP) 
Pracownia biologiczna
od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00. W piątki w godz. 9.00-11.00
wtorki-czwartki - Rośliny od środka (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.) 
piątki - Właściwości białek i aminokwasów, Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowe DNA 
(kl. 7-8 SP, kl, 3 gim., szkoła ponadgim.)
Pracownia fizyczna
wtorki w godz. 9.00-11.00, od środy do piątku w godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
wtorki - Z notatnika doświadczalnika (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim., szkoła ponad-gimnazjalna)
środy-piątki - Termiczny szok (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim.)
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Wiesława Kwinto-Koczan jest toruńską autorką, która inspiracje czer-
pie z ziemie bieszczadzkiej, gdzie żyła i przez lata pracowała. Autorka 
wydała cztery tomiki wierszy, ostatnio ukazał się zbiór „Słowa-szepty”. 
W roku 2004 ukazał się jej debiutancki tomik „Szlakiem…”, w którym 
utwory o górach przeplatają się refleksami o codzienności. Po utwory 
Wiesławy Kwinto-Koczan chętnie sięgają zespoły poezji śpiewanej. Spo-
tkanie wzbogaci występ Sceny Młodych Studio P. 
Finał konkursu plastycznego Inspirowane poezją
22.11. (czwartek), godz. 11.00
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu XIV edycji konkursu 
plastyczno-poetyckiego. Termin nadsyłania prac: 10.11.
XII Przegląd Piosenki Jesiennej, 23.11. (piątek), godz. 10.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we współpracy z MDK organizuje prze-
gląd, podczas którego zaprezentują się uczniowie ze świetlic środowi-
skowych. 
Nowa Scena Muzyczna: koncert muzyki klasycznej i rosyjskiej
30.11. (piątek), godz. 19.00
Koncert w wykonaniu dwóch akordeonistów z Ukrainy Wołodia  
i Iwan Gajdiczuk. Wejściówki: 15 zł do nabycia w portierni MDK

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

Otwarty Turniej Szachowy, 3.11. (sobota), godz. 10.00-15.00
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2018/19 poświęcony 
obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Warsztaty Rodzinne „Z radością nam do twarzy ”
10.11. (sobota), godz. 13.00-15.00
W programie m.in.: tworzenie kotylionów, lukrowanie pierników oraz wspólne śpiewanie piose-
nek patriotycznych.

Bal Andrzejkowy, 29.11. (czwartek), godz. 18.00
Wystawa prac II Miejskiego Konkursu „Prezydentem być”, 1-30.11.
Plon konkursu dla toruńskich szkół

Pejzaż z drzewami, 1-30.11.
Wystawa prac uczniów pracowni plastycznej OPP Dom Harcerza

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

Spotkania i wykłady:
Książkożercy 
14.11. (środa), godz. 17.00 (dzieci) i 18.00 (młodzież i dorośli)
Cykl comiesięcznych spotkań czytelniczych, który przybliża wartościową 
literaturę i rozwija zainteresowanie czytelnictwem od najmłodszych lat. 
Podczas spotkań dla dzieci w sposób performatywny czytane są frag-
menty wybranych tytułów, prowadzone gry, zabawy i ćwiczenia nawią-
zujące do poruszanego w książce tematu. Spotkanie dla dorosłych to 
oprócz czytania fragmentów wybranego bestsellera również  przestrzeń 
do dyskusji oraz wymiany myśli i spostrzeżeń na różne tematy, mini 
warsztaty nawiązujące do problematyki tekstu.
Spotkanie prowadzą: Magdalena Jasińska – animatorka kultury i teatrolożka; Agnieszka  
Zakrzewska – pedagog teatru, animatorka kultury i instruktorka teatralna. Wstęp wolny

Kolory jesieni – poranek teatralny w wykonaniu teatru Magmowcy
17.11. (sobota), godz. 11.00 Wstęp: 10 zł

Warsztaty Liściakowe, 26.11. (poniedziałek), godz. 16.30
Zapraszamy na XV edycję warsztatów plastycznych bazujących na techni-
ce kompozycji z zasuszonych liści i kwiatów. Biletem wstępu na warszta-
ty są jak zwykle suche kwiaty, liście, trawy – Dom Muz także udostępnia 
swoje zbiory. Zapraszamy wszystkich od lat 5 do 100. Najciekawsze pra-
ce zostaną zaprezentowane na wystawie powarsztatowej– po wystawie 
autorzy będą mogli swoje prace zabrać do domu. 
Prowadząca: Joanna Łagan. Wstęp wolny

Jubileusz 40-lecia Klubu Seniora „Podgórski Walczyk”
30.11. (piątek), godz. 15.00
W programie m.in.: występy zespołów Podgórski Walczyk, Eden i Ewe-
rest, prezentacja fotografii z działalności Klubu Seniora Podgórski Wal-
czyk. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Jesienne lampiony z dyni, 6.11. (wtorek), godz. 16.30
Każdy uczestnik będzie mógł zabrać do domu wykonaną przez siebie pracę. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl. Wstęp wolny

Popołudnie z planszówkami, 14.11. (środa), godz. 16.00
Dwie godziny grania w gry planszowe, karciane i zręcznościowe dla 
dzieci. W programie: Duuuszki, Małpie figle, Jengę, Tik Tak Bum, Śpiące 
Królewny, Dobble i wiele innych. Instruktorzy oraz stali uczestnicy zajęć 
będą w razie potrzeby tłumaczyć zasady. Na zakończenie poczęstunek. 
Wstęp wolny

Pierniczki dla Katarzynki – warsztaty sensoryczne i kulinarne
22.11. (czwartek), godz. 18.00
Zapraszamy dorosłych i dzieci na nietypowe warsztaty kulinarne, w cza-
sie których nie tylko wykonamy i przyozdobimy pierniczki, ale także uru-
chomimy nasze zmysły – węch i dotyk. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl i tel. 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł

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

Koncert Żeby Polska była Polską w wykonaniu zespołów wokalnych
9.10. (piątek), godz. 18.00  
Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zespoły 
z MDK wykonają dawne i współczesne utwory patriotyczne w ciekawych 
aranżacjach z zespołem instrumentalnym na żywo. Wystąpi 50 młodych 
wokalistów z zespołów: Let’s Sing Grażyny Ratajczak-Nadolskiej, Forma 
Diany Mrozowskiej z MDK i gościnnie zespół Mały Broadwayi Olgi Siemie-
nieckiej z Domu Harcerza. Wstęp wolny

Otwarcie wystawy prac poplenerowych warsztatów plastycznych 
Górzno 2018, 15.11. (czwartek), godz. 19.00 
Koncert charytatywny dla Pauliny, 16.11. (piątek), godz. 18.00 
Paulina to była tancerka Teatru Tańca Akro, która zmaga się z nowotwo-
rem i cukrzycą. W programie: występy zespołów tanecznych MDK i Domu 
Harcerza, aukcja przedmiotów podarowanych przez znanych torunian 
oraz kiermasz. Całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc Pau-
linie. Bilet-cegiełka: 10 zł

Słowa –Szepty - potkanie z poetką Wiesławą Kwinto-Koczan
17.11. (sobota), godz. 16.00
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Otwieramy nabór do nowej grupy warsztatowej. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: sekretariat@
dommuz.pl Więcej informacji pod tel. 502-594-440. Opłata: 60 zł za miesiąc. Prowadzący: Zenon 
Szurpita.

Koncert zespołu Dom o Zielonych Progach, 17.11. (sobota), godz. 19.00
Bilety: biletyna.pl

Koncert zespołu Fregish Orchestra, 23.11. (piątek), godz. 19.00
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. Na koncercie Orkiestra chce za-
skoczyć słuchaczy nieznanymi piosenkami greckimi i yiddish. Wstęp: 10 zł

Sobota rękodzieła – amigurumi od podstaw, 24.11. (sob.), godz. 10.00
Poznamy technikę szydełkowania zwaną amigurumi, z pomocą której 
można wykonać robótki trójwymiarowe, np. maskotkę dla dziecka. Za-
pewniamy materiały i herbatę. 
Prowadząca: Elżbieta Chrulska. Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 10 zł

 Projekt W-łącznik: Włączamy razem teatr! - spektakl finałowy
14.11. (środa), godz. 18.00
Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie diagnozy lokalnej 
(rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców toruńskiej starówki) i wy-
łonienie na drodze konkursowej oddolnych inicjatyw. W drugiej części 
realizowane są zwycięskie projekty. Od 10 września do 10 listopada two-
rzyliśmy spektakl teatralny dotyczący takich pojęć i zjawisk jak klisza kul-
turowa, stereotyp, uprzedzenie, cechy wspólne, bogactwo kulturowe. Pro-
jekt realizowaliśmy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5, Liceum 
Ogólnokształcącym nr 1, Fundacją Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. 
Prowadzący: Oxana Lytvynenko i Krystian Wieczyński. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Ulotny wernisaż... czyli drugie życie liści, traw i kwiatów 
28.11. (środa), godz. 17.45, do 7.12. 
Wystawa prezentuje prace powstałe podczas kolejnej edycji warsztatów 
plastycznych (prowadzonych przez Joannę Łagan), w których wykorzysty-
wane są zasuszone rośliny do opowiadania świata oraz kreowania nowej 
rzeczywistości. W poprzednich edycjach pojawiały się liściaste pejzaże, 
baśniowe stwory, pojazdy, budowle a nawet karuzele, motyle i pawie itp. 
Wstęp wolny

Wokół sztuki – jesień, 6.11. (wtorek), godz. 10.00
Malowanie na różnych fakturach jesiennych wzorów – szkic, konturówka, 
farba. Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Wykonamy jesienne 
projekty. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 10 zł

Kto ty jesteś?... - spotkanie w ramach obchodów z okazji 100-lecia 
odzyskania Niepodległości, 8.11. (czwartek), godz. 11.00
Warsztaty plastyczne prowadzone będą wokół wątków z historii Polski 
związanych z odzyskaniem niepodległości. Współpraca z Filią nr 4 Książ-
nicy Kopernikańskiej. 
Dla grup zorganizowanych (obowiązują zapisy). Prowadząca: Lidia Klimaszewska – kierownik Filii 
nr 4, koordynator wydarzenia: Joanna Łagan. Wstęp wolny

Jesienna manufaktura – ciepło filcu, 8.11. (czwartek), godz. 17.30
Będziemy poznawali właściwości różnych filców. Będziemy filcowali na 
zimno, na ciepło oraz wfilcujemy wełnę w materiał. Uczestnicy mogą przy-
nieść odzież, szale, berety lub czapki, które będą chcieli ozdobić wełną. 
Wstęp: 20 zł

Toruńska Uprawa Plakatu – warsztaty, 15.11. (czwartek), godz. 13.30
Spotkanie dla uczniów klas gimnazjalnych dotyczące zagadnień związa-
nych z kompozycją plakatu. Uczestnicy w grupach wykonają plakaty doty-
czące jesiennych wydarzeń w naszym mieście. Wstęp wolny

DDOMY KULTURY

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

Galeria Muz
100 obrazów na stulecie niepodległości Polski 
6.11. (wtorek), godz. 18.00, do 30.11.
Ekspozycja jest częścią projektu, w którym biorą udział artyści z całego 
kraju, wystawiając swoje prace również w galerii Dworu Artusa i Gale-
rii Omega. Pragniemy zaprezentować wystawę obrazów realistycznych 
przedstawiających ludzi i świat, który nas otacza. Ponadto zależy nam 
na ukazaniu tego, co współcześnie kojarzy się z polskością. Wystawa 
obejmuje trzy kategorie: człowiek, pejzaż i martwa natura. 

Fotogaleria
Fotografie Sławomira Świątkiewicza – Stan odosobnienia, do 11.11.
Sławomir Świątkiewicz  – Ciechocinianin, z wykształcenia grafik, foto-
grafią zajmuje się od kilkunastu lat. Studiował grafikę komputerową 
w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Z fotografią prawdziwą przygodę 
rozpoczął w 2005 roku. Lubi ingerować w zdjęcia. Często robi to bardzo 
mocno i zmienia świat w zależności od swojego nastroju. 
9 spojrzeń – Toruńskie Spacery Fotograficzne z wizytą w Getyndze 
i Lejdzie, 15.11. (czwartek), godz. 18.00, do 10.12.
Toruńskie Spacery Fotograficzne po raz drugi przyjęły zaproszenie Towa-
rzystwa Miast Partnerskich Torunia do wizyty w zaprzyjaźnionych mia-
stach. 3-7 maja 2018 r. fotoamatorzy odwiedzili Getyngę. W programie 
obchodów 40-lecia współpracy z Toruniem odbyła się parada członków 
bractw kurkowych z całych Niemiec, do której zaproszeni byli przedstawi-
ciele toruńskiego bractwa, prezentacja wystawy fotograficznej ukazującej 
współpracę, a także wyjazd do tysiącletniego Quedlinburga, słynącego 
z zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. Uczestnicy wystawy: Witold Bargiel, Katarzyna 
Brzustewicz, Philip Gray, Ewa Grzeszczuk, Barbara Karlewska, Małgorzata 
Kos, Joanna Malinowska, Joanna Stepaniuk, Mariola Szreiber.

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
Zaduszki Jazzowe – koncert L.A. Trio, 2.11. (piątek), godz. 19.00
Liderem, duszą i natchnieniem tria jest Bogdan Hołownia: pianista ce-
niony i lubiany w środowiskach jazzowych po obu stronach oceanu. Na 
kontrabasie towarzyszy mu Andrzej „Bruner” Gulczyński. Perkusistą tria 
jest Józef Eliasz. Bilety: 35 zł (koncert wyprzedany)

Międzypokoleniowa grupa teatralna – gry i zabawy improwizowane
7.11. (środa), godz. 16.00
Warsztaty dla rodzin. Wspólnie rozwijamy wyobraźnię i kreatywność 
dzięki niekonwencjonalnym zabawom teatralnym. 
Wstęp: 10 zł, bilet miesięczny: 30 zł 

Warsztaty Djembe - Nauka gry na bębnach afrykańskich
7.11. (środa), godz. 19.00
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Gramy w bilard indyjski, 5, 12, 19, 26.11. (poniedziałki), godz. 17.00-20.00
Połączenie bilardu, snookera i gry w… kapsle. Carrom uczy koncentracji, 
precyzji i taktycznego myślenia. Do dyspozycji są 4 stoły.  
Wstęp wolny. We współpracy z Toruńskim Klubem Carrom

Spotkanie z Mistrzem Mowy Polskiej: Janusz Kukuła
8.11. (czwartek), godz. 18.00
Reżyser, scenarzysta, dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia, 
twórca festiwalu „Dwa Teatry”.  W latach 1997-1999 przygotował radiową 
wersję „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, w 2001 „Quo vadis”, a w 2002 
„Władcę Pierścieni” J. R. R. Tolkiena. 10 lat później wyreżyserował audio-
booki z opowiadaniami otwierającymi sagę o „Wiedźminie” Andrzeja Sap-
kowskiego. Pod jego okiem (i uchem) powstała również dźwiękowa ada-
ptacja „Narrenturm”. W owym czasie (2011) była to największa produkcja 
radiowa w Polsce – w nagraniu wzięło udział blisko 200 aktorów. W 2015 
uhonorowany tytułem Mistrza Mowy Polskiej. Spotkanie w ramach projektu 
„Staropolski wokabularz”. Wstęp wolny

Wieczór bibliofilski: Toruńskie Ksiąg Miłowanie - 5. rocznica śmierci 
Janiny Huppenthal (1928-2013), 13.11. (wtorek), godz. 17.00
Janina Huppenthal w Książnicy Kopernikańskiej pracowała prawie 40 lat. 
W latach 1994-2013 była prezesem toruńskiego Towarzystwa Bibliofilów 
im. J. Lelewela. W pracy bibliofilskiej wsparciem był dla niej red. Stanisław 
Frankowski, a także wprowadzony przez nią do bibliofilskiej braci Aleksan-
der Kotlewski. Wstęp wolny

Litero-Twórcy i Książko-File. O toruńskich publikacjach, wydawcach 
i bibliotekach, 13.11. (wtorek), godz. 18.00
Zdarza się, że miejsca pozornie dobrze znane kryją ciekawe historie. Jako 
że w tym roku Książnica Kopernikańska kończy 95 lat, przedstawimy opo-
wieści osadzone w kontekście bibliotekowo-książkowym. O miejscach i lu-
dziach związanych z książkami i toruńskimi bibliotekami opowie Katarzyna 
Kluczwajd. Wstęp wolny

Spotkanie z autorkami książki „Kreatywne pisanie. 12 debiutów”
14.11. (środa), godz. 18.00
12 wyjątkowych kobiet napisało 12 tekstów. 12 kobiet wydało wspólnie książ-
kę. „Kreatywne pisanie. 12 debiutów” to zbiór rozmaitych tekstów. Są w tej 
książce opowiadania obyczajowe, kryminalne, political fiction. Są też prawdzi-
we historie, reportaże, a nawet wiersze i tekst poradnikowy. Wstęp wolny

XVI-wieczne toruńskie druki Koteniusza – uwagi o języku wybranych 
tekstów, 15.11. (czwartek), godz. 17.00
Prelekcja popularnonaukowa przygotowana przez dr hab. Joannę Kamper-
-Warejko z Instytutu Języka Polskiego UMK. Tematyka wykładu: dawny ję-
zyk i piśmiennictwo polskie oraz procesy diachroniczne, którym podlegał 
język polski; zagadnienia historycznojęzykowe i kulturowe. Punktem wyj-
ścia będą teksty drukowane w Toruniu w XVI w. Po prelekcji staropolskie 
dyktando. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają karty prezentowe 
Empiku. 
W ramach projektu „Staropolski wokabularz”. Wstęp wolny

B

BIBLIOTEKI
Czwarta Noc Gier Planszowych, 17.11. (sobota), godz. 19.00-24.00
Do dyspozycji będzie ponad 150  gier planszowych i karcianych, m.in.  
7 Cudów Świata, Abalone Travel, Dixit, Dobble, Dolina Kupców 2: Era Mi-
strzów Kupieckich, Ice Cool, Imago, Kolejka, Kingdomino, Niezłe Ziółka, 
Splendor, Time Stories, Wsiąść do Pociągu: Europa.  Będą planszówko-
we i karciane turnieje z nagrodami oraz prezentacja nowych gier w wypo-
życzalni. Można przynieść własne gry.
Nieprzeciętna Kobieta - Pani Profesor Cecylia z Łubieńskich 
Iwaniszewska, 29.11. (czwartek), godz. 18.00
Powszechnie lubiana i szanowana, a także poważana profesor Ce-
cylia Iwaniszewska. To dla niej przyjaciele z Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii, Stowarzyszenia „Absolwent”, Towarzystwa 
Miłośników Torunia, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” oraz Książni-
cy Kopernikańskiej organizują wieczór z okazji jej urodzin. Będziemy 
wspominać wspólnie przeżyte chwile i podziękujemy za jej dokonania 
i przyjaźń, którą nas od lat obdarowuje. Będzie można kupić wydane 
przez ToMiTo „Wspomnienia o moim uniwersytecie”, w którym jubilat-
ka zdradza wiele szczegółów ze swego niezwykłego życia.

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Powiew skrzydeł motyla. Wystawa prac Grażyny Borowskiej
6.11. (wtorek), godz. 16.00, do 4.12.
Grażyna Borowska jest torunianką. Mówi, że zawsze była osobą kre-
atywną, ambitną, niespokojnym duchem. Uczyła rachunkowości w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych. Po przejściu na emeryturę pozostała ak-
tywna zawodowo. Po traumatycznych przeżyciach w 2015 r. zaczęła 
malować. Niedługo potem zapisała się do Sekcji Plastycznej Toruńskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pod okiem Marii Guttweld rozwinęła 
swój talent. Najczęściej maluje farbami olejnymi i akrylowymi, chętnie 
sięga po pastele. W jej pracach można odnaleźć szeroki wachlarz moty-
wów i tematów, od kwiatów, przez martwą naturę i pejzaże, po portrety. 
Ostatnio z upodobaniem maluje baletnice.

Filia nr 4, ul. Poznańska 52
Piernikajki, czyli toruńskie piernikowe bajki (niekoniecznie dla 
najmłodszych) – wątki podgórskie, 5.11. (poniedziałek), godz. 18.00
Spotkanie prezentujące książkę z „nowymi legendami” o Toruniu. Tym 
razem w roli głównej – lewobrzeżna część miasta. Legendy przedstawi 
ich autorka – Katarzyna Kluczwajd, torunianka, historyczka sztuki i pa-
sjonatka gier  słownych. „Piernikajki…” to 36 pełnych humoru krótkich 
opowiastek, ukazujących historię i legendy Torunia od bajkowo nieco-
dziennej, a zarazem zaskakująco współczesnej, strony. Wstęp wolny

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Kiermasz taniej książki, 5-9.11.
W ofercie: słowniki, wydawnictwa encyklopedyczne, leksykony, albu-
my, poradniki, klasyka literatury polskiej i światowej , a także popular-
ne powieści dla młodzieży i dorosłych. Będą również podręczniki szkol-
ne i akademickie, biografie, pamiętniki i wspomnienia. Nie zabraknie 
książek kulinarnych. 
Ceny już od złotówki. Ostatniego dnia wyprzedaży 20 gr za książkę. Sprzedaż w godzinach 
otwarcia biblioteki: poniedziałek, wtorek i czwartek od 12.00 do 18.00; w środę od 11.00 do 
15.00; w piątek od 8.30 do 16.00

Klub Kreatywnych „Katarzynki” zaprasza
8.11. (czwartek), godz. 16.30 Zrób sobie kartkę świąteczną
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Historia fotografii, 21.11. (środa), godz. 16.45
Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko-bydgoskiego w la-
tach 1956-70 (część I) – multimedialny wykład. Wraz z tzw. odwilżą po 
1956 roku zaczęły w regionie powstawać towarzystwa fotograficzne 
zrzeszające zarówno rzemieślników, jak i artystów. Takie grupy pojawiły 
się m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu a nawet w Skępem. Jedno-
cześnie Okręg Bydgosko-Toruński ZPAF coraz bardziej się emancypował, 
wydostając się spod silnego już w latach 30. wpływu środowiska arty-
stycznego fotografów poznańskich. Z czasem Toruń i Bydgoszcsię ważny-
mi i prężnymi ośrodkami sztuki fotografii, świadczyć o tym może choćby 
galeria Prezentacje – druga w Polsce (po Warszawie) galeria fotografii ar-
tystycznej, którą w latach 60. utworzono właśnie w Toruniu.
Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. Wstęp wolny

W pierwszym rzędzie – spotkanie filmoznawcze, 28.11. (śr.), godz. 18.00
Projekcja filmu „Charon” Pawła Hejbudzkiego oraz rozmowa z reżyserem. 
„Charon” opowiada historię pracującego jako salowy w szpitalu lekko 
upośledzonego chłopaka, który jest przekonany, że ma dar uzdrawiania. 
Główny bohater zaprzyjaźnia się z młodą dziewczyną w ciąży, która jest 
nakłaniana do aborcji. Charon zdobył Nagrodę im. Lucjana Bokińca za naj-
lepszy film w Konkursie Młodego Kina na 40. Gdynia Film Festival w 2015 
roku. Paweł Hejbudzki to reżyser, scenarzysta i producent pochodzący 
z Torunia. Koordynatorką cyklu jest Karolina Fordońska – filmoznawczyni i reżyserka, specja-
listka do spraw filmu WOAK. Wstęp wolny

Zajęcia edukacyjne:
Konsultacje fotograficzne, 9, 23.11. (piątek), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną pro-
wadzi Stanisław Jasiński. Udział bezpłatny

Wolne Miasto Sztuka, 10.11. (sobota)
godz. 9.00 Warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci w wieku 7-10 lat 
godz. 11.00 i 12.30 Warsztaty twórcze z cyklu Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku 4-6 
lat. Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Cena: 5 zł. Zgłoszenia do 8.11., liczba miejsc ogra-
niczona

Zakończenie projektu Mały wielki świat, czyli podróże z domowym 
teatrem wyobraźni, 17.11. (sobota), godz. 11.00  
W projekcie uczestniczyli animatorzy kultury oraz rodziny i grupy wielopokoleniowe z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Podczas kilku miesięcy uczyli się budować od podstaw wielopoko-
leniowe grupy twórcze oraz zdobywali praktyczne umiejętności przygotowywania i realizowania 
domowych etiud teatralnych, gier miejskich, opowiadania historii i innych działań artystycznych. 
Kanwą do działań twórczych stał się motyw podróży. Podczas finałowego spotkania zaprezen-
towana zostanie wystawa fotografii wykonanych przez uczestników pod kierunkiem Katarzyny 
Rubiszewskiej, film Wojciecha Budnego dokumentujący kolejne etapy Małego wielkiego świata,  
Kalendarz motywacyjny na rok 2019 r. oraz powarsztatowe materiały edukacyjne powstałe przy 
udziale zarówno uczestników, jak i instruktorów projektu.
Miejsce: CSW. Wstęp wolny

Warsztaty:
16-18.11. Organizacja imprez dla małej i dużej grupy
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 100 zł, zgłoszenia do 9.11.
24-25.11. Komu piosenkę? Warsztaty dla tekściarzy i kompozytorów
Zajęcia prowadzą: Aleksandra Bacińska, Artur Grudziński i Erwin Regosz, cena: 200 zł, zgłoszenia 
do 16.11.
24-25.11. Pedagogika cyrku dziecięcego
Cykl warsztatów dla animatorów, spotkanie VI, (doskonalenie umiejętności żonglerskich oraz ilu-
zja). Zajęcia prowadzi Kamil Jędrzejak, informacje dot. zgłoszeń na www

T

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3
tel. 56 622-88-05, www.tos.art.pl

Koncert Niepodległościowy, 9.11. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Bogdan Czapiewski – fortepian, Chór Akademicki 
UMK - przygotowanie Arkadiusz Kaczyński, Chór Akademicki 
UKW w Bydgoszczy - przygotowanie Bernard Mendlik, Członko-
wie Orkiestry ZSM w Toruniu, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, 
Mariusz Smolij – dyrygent
W programie: I.J. Paderewski - Uwertura Es-dur, H.M. Górecki  
-  Trzy tańce na orkiestrę op. 34
K. Serocki  - Koncert fortepianowy „Romantyczny”, P. Moss (PL) 
, A. Veisman (LV), I. Karkow (SE), A. Senderovas (LT) - Toruńska 
Symfonia Niepodległości (Probaltica) (premiera), W. Kilar – Exo-
dus. Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Symfonika Familijna, 11.11. (niedziela), godz. 16.00
Wystąpią: Soliści: uczniowie ZSM w Toruniu, Członkowie Orkie-
stry ZSM w Toruniu, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Mariusz 
Smolij – dyrygent
W programie: W. Żeleński - Uwertura W Tatrach, F. Chopin - Ron-
do a la Krakowiak, I. J. Paderewski - Nokturn B-dur (opr. J. Mak-
symiuk), H. Wieniawski - Obertas op. 19 nr 1, W. Lutosławski 
- Mała Suita, H. M. Górecki - Trzy tańce na orkiestrę op. 34
Bilety: 55 rodzinny (2+1, kolejne dziecko 10 zł), 25 zł dorosły, 15 zł dziecko

Czas dla Nas, 18.11. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami - „Gdybym ja była 
ptaszkiem z tego kraju” 
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Błękitna rapsodia, 23.11. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Adam Makowicz – fortepian, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent, Radosław Droń – 
asystent dyrygenta
W programie: J. Hachem - The Battle Of Siddim, A. Dvorak - Su-
ita amerykańska op. 98, F. Chopin/A. Makowicz – opracowania 
utworów F. Chopina na fortepian i orkiestrę, G. Gershwin - Błę-
kitna rapsodia. Bilety: 60 zł, 50 zł ulgowy

Koncert Andrzejkowy Breakout Symfonicznie  
30.11. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Piotr Nalepa – gitara, Robert Lubera – gitara, śpiew, 
Żaneta Lubera – śpiew, Wojtek Famielec – gitara basowa, Mi-
chał Jurkiewicz – organy Hammonda, Józef Rusinowski – perku-
sja, Marek Czekała – dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
W programie m.in.: Gdybyś kochał, hej!; Poszłabym za tobą; Do 
kogo idziesz; Modlitwa; Kiedy byłem małym chłopcem. 
Bilety: 89, 79, 59 zł

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

TOS
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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:

Helena i Otton Steinbornowie. Dobro Rzeczpospolitej – najwyższym 
prawem, do 18.11. 

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

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

Pasja podróżowania

Wystawy czasowe: 

•  Ernest Malinowski, konstruktor kolei w Andach Peruwiańskich – 
w dwusetną rocznicę urodzin, do 18.11.

•  Trzy sztuki w Antarktyce, 23.11. (piątek), godz. 16.30, do 13.01.

Bilety: Sale ekspozycyjne 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, bie-
siady piernikowe

Wystawa czasowa:

Z serca fabryki…, do 01.2019

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:
Weekend „2 za 1” w Muzeum Okręgowym, 10-11.11.
Z okazji 100-lecia niepodległości promocja. Każdy gość, przy zakupie dowolnego biletu do jed-
nego z sześciu oddziałów drugi do wybranego przez siebie oddziału, jednego z trzech – Muzeum 
Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia lub Muzeum  
Podróżników im. Tony’ego Halika – otrzyma gratis

Andy – podróż w czasie. Śladami polskich odkrywców w 80. rocznicę 
zdobycia Ojos del Salado, 17.11. (sobota), godz. 17.00 
Podróżnik i eksplorator Rafał Król opowie o trudach wyprawy na Ojos del 
Salado, najwyższy wulkan Ziemi i drugi co do wysokości szczyt Ameryki 
Południowej, znajdujący się w Andach na granicy Chile z Argentyną.
Miejsce: Muzeum Podróżników

Spotkanie z Tomaszem Ilnickim - Azyl. Zapiski Stalkera 
24.11. (sobota), godz. 16.00 
Tomasz Ilnicki, zainteresowany tematyką nuklearnych katastrof, odwie-
dził strefę wykluczenia w Czarnobylu kilkunastokrotnie. Tzw. Strefa to 
inny świat, w którym reguły wyznaczane są przez przyrodę oraz specy-
ficzną grupę ludzi opłacanych przez tajemniczych mocodawców. W tym 
pozornym chaosie funkcjonują obok siebie różnorakie zwierzęta oraz 
mroczne budowle z burzliwą przeszłością. Miejsce: Ratusz Staromiejski

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: 

•  XL Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży 
„Moja Przygoda w Muzeum”, do 11.11.

•  Toruńskie wyroby cynowe od XVII do XIX wieku, do 14.01.  

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie w godz. 10.00-18.00
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

Wystawa czasowa:

Kaligrafia Japońska na wachlarzu, do 25.11.
Bilety: 10 zł normalny; 7 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Nowa, interaktywna wystawa stała, łącząca elementy tradycyjne z multimedialnymi. Wśród atrak-
cji znajdziemy hologramy, projekcje rozgwieżdżonego nieba, a także kino 4D. Zwiedzanie odbywa 
się w grupach maksymalnie 40-osobowych co 20 minut od godziny 10.00. Bilet jest ważny tylko 
na daną godzinę.
Opisy filmów:
Mikołaj Kopernik w Toruniu - Toruńskie dzieje Mikołaja Kopernika i jego rodziny. Ukazane zosta-
ną miejsca, w których żył i uczył się młody astronom oraz losy jego najbliższych.
Wszechświat - Zrealizowany z wielkim rozmachem film prezentujący obecny stan wiedzy na temat 
Wszechświata i jego historii, począwszy od Wielkiego Wybuchu, na ostatnich badaniach Alberta 
Einsteina kończąc.
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy - Historia badań kosmosu i wiedzy na temat astro-
nomii z okresu przed i po przewrocie kopernikańskim. Zaprezentowane zostaną także sylwetki 
słynnych badaczy kosmosu.

Wystawy czasowe:

Sto Lat! Nauka Polska, 9.11.-27.01. 

Bilety: interaktywna wystawa - normalny 13 zł, ulgowy 10 zł

1 film w technice 4D - normalny 15 zł, ulgowy 10 zł
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nym przez torunian przedmiejskim restauracjom-ogrodom (Tivoli na 
Bydgoskim Przedmieściu, Viktoria Park na Chełmińskim), wojskowym 
kasynom, wątkom kinowym. Po raz pierwszy w Toruniu pokażemy od-
naleziony fragment toruńskiego filmu fabularnego „Panienka z chmur” 
(1929). Podczas konferencji odbędzie się premierowa prezentacja 
książki „Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920-2018: różne od-
słony niepodległości”.

Jubileuszowy konkurs czytelniczy 5-9.11.
W tym roku Książnica Kopernikańska kończy 95 lat. Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs 
czytelniczy. Przez pięć kolejnych dni na facebookowym profilu Książnicy: facebook.com/Ksia-
znicaKopernikanska będziemy publikować fragmenty dwóch utworów literackich. Jeden dla 
dorosłych, drugi dla dzieci. Pierwsze będą pojawiać się o godz. 9.00, kolejne o 11.00 i 13.00. 
Osoba, która poprawnie wskaże autora i tytuł cytowanej powieści, otrzyma od nagrodę (oczy-
wiście książkę). 
Regulamin konkursu na stronie www

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13

Stanisław Grzesiuk - król życia, 5.11. (poniedziałek), godz. 10.00
Prelekcja Katarzyny Kowalskiej
Projekcja filmu z audiodeskrypcją, 8.11. (czwartek), godz. 10.00
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości obejrzymy 4. odcinek se-
rialu „Marszałek Piłsudski”. Spotkanie jest adresowane wyłącznie do 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
Pasje nitką pisane, 19.11. (poniedziałek), godz. 10.00, do 
25.01.2019
Wystawa rękodzieła artystycznego Klubu Supełek, działającego przy 
Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Wernisażowi towa-
rzyszyć będzie pokaz technik tworzenia prezentowanych prac. 

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

Ad maiora natus sum. Droga do świętości Stanisława Kostki SJ 
(1550–1568), 13.11. (wtorek)
•  godz. 10.00-14.30 - konferencja
•  godz. 12.00 – otwarcie wystawy, do 9.12.
Konferencja i towarzysząca jej wystawa zostały przygotowane z oka-
zji Roku Świętego Stanisława Kostki. Wystawa ukazuje znajdujące się 
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej publikacje związane ze świętym.  
Ekspozycja składa się z dwóch części. W pierwszej ukazano żywoty 
świętego oraz druki towarzyszące Stanisławowi w gimnazjum jezu-
ickim w Wiedniu i w nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. 
Tę część ekspozycji uzupełniają siedemnastowieczne widoki i plany 
miast: Wiednia i Rzymu. W drugiej części ukazano XIX- i XX-wieczne 
opracowania poświęcone młodemu jezuicie. Ekspozycji towarzyszą 
plansze ukazujące biografię i sylwetkę duchową św. Stanisława, jego 
indywidualną drogę do świętości i dynamiczny rozwój kultu Świętego. 
Organizatorzy: Towarzystwo Jezusowe, Dom Zakonny OO. Jezuitów 
w Toruniu, BU

W sklepach pojawiło się mnóstwo artykułów na Boże Narodzenie. Ale po 
co je kupować, kiedy przynajmniej niektóre możemy zrobić sami, np. kartki 
świąteczne. Pokażemy, jak je wykonać techniką haftu matematycznego.
22.11. (czwartek), godz. 16.30 Zrób sobie gwiazdkę na choinkę
Gwiazdki muszą być na choince. W trakcie zajęć zadbamy, żeby było ich jak 
najwięcej. Udział w spotkaniu bezpłatny.
Dodatkowe informacje na facebookowym profilu „Katarzynek”, 
mailowo: kreatywne.katarzynki@onet.pl lub tel. do filii

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35, tel. 56 648-18-96
Kiermasz za grosik, 19-23.11.
Na wyprzedaż trafi 2500 tytułów, w tym 100 z szeroko rozumianej fantasty-
ki oraz 50 biografii. Będą książki dla dzieci (bajki, baśnie i lektury) a także 
pozycje z różnych dziedzin wiedzy i nauki – m.in. historii, socjologii, peda-
gogiki, religioznawstwa i geografii. 
Ceny: 1-2 zł. Za albumy zapłacimy ok. 5 zł. Sprzedaż będzie prowadzona w godzinach otwarcia bi-
blioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 12.00 do 18.00; w środę od 11.00 do 15.00; w piątek 
od 8.30 do 16.00. 

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Akademia Twórczych Pomysłów
Zajęcia warsztatowe dla dzieci w każdym wieku.
•  5 i 6.11. Jesienne lwy - z liści klonu wykonamy głowę lwa
•  12 i 13.11. Kolorowe sowy - zrobimy zabawne, papierowe sowy
•  19 i 20.11. Bajeczne jednorożce - z gazety, kolorowej krepy i włóczki wy-

kleimy głowę jednorożca;
•  26 i 27.11. Skaczące żabki - z kolorowego papieru wykonamy skaczące 

żabki;
Zaczynamy zawsze o godz. 17.00. Wstęp wolny

Bajki ze ścianki, 7, 14, 21, 28.11. (środy), godz. 17.00
Projekcje bajek z dawnych lat przy użyciu projektora Ania. Pokażemy: „Wie-
wórkę Rudą Skoczkę” (7.11.), „Jak Wróbelek Elemelek był proszony na we-
sele” (14.11.), „Bal zabawek” (21.11), „O zaczarowanej bajce mydlanej” 
(28.11.). Po każdym seansie odbędą się zajęcia związane tematycznie z wy-
świetlana bajką. Wstęp wolny

Popołudnia z mangą, 8, 15, 22, 29.11. (czwartki), godz. 16.00
Mediateka zaprasza na warsztaty czytania i pisania mangi. Wstęp wolny

Kobiece Inspiracje, 14, 30.11., godz. 16.30
Mediateka zaprasza panie w każdym wieku. Spędzimy czas, przy okazji od-
krywając drzemiące w nas talenty i umiejętności. 14.11. warsztaty „Inicjały 
z pomponami -  dziewiarstwo z kolorowej włóczki”. 30.11. zajęcia „Kubek 
czy dzieło sztuki?”, podczas których z banalnego kubka wykonamy desi-
gnerską zastawę. 
Uwaga: w czasie spotkań zapewniamy opiekę nad dziećmi. Wstęp wolny

Wymieńmy się, 24.11. (sobota), godz. 10.00-14.00
Kiermasz używanych, puzzli, klocków, książek i innych zabawek. Jeśli masz 
ich za dużo albo chciałbyś wymienić na inne, bezpłatnie zapewnimy stoły, 
na których wyeksponujesz przedmioty.

Biblioteka Diecezjalna, pl. ks. Frelichowskiego 1
8. konferencja z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia. Miejsca 
dla kultury i rozrywek: idee, architektura, ludzie
24.11. (sobota), godz. 10.00-15.00
Tym razem tematem przewodnim będzie kultura – ta wysoka i ta popularna. 
Poświęcimy uwagę projektom Muzeum Pomorskiego im. Marszałka Piłsud-
skiego, siedzibom Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika, także lubia-
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pierwszą realizacją tematu macierzyństwa z użyciem tak różnorodnych 
środków i w tak wielowątkowy sposób w polskim wystawiennictwie  
etnograficznym.

godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00
poniedziałek: nieczynne, 1.11, 11.11. nieczynne

Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia (godziny otwarcia j.w.)
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00

Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozy-
cje stałe

Imprezy:
Czemu tak rychło, Panie? 7.11. (środa), godz. 18.00
38. spotkanie z cyklu „Żywot pieśni, pieśni żywota” polegającego na 
wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych. Z uwagi na listopadowe świę-
ta i wspomnienia tym razem zaśpiewamy pieśni o śmierci. W trakcie 
imprezy zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich śpie-
waków i śpiewaczek oraz ich współczesne interpretacje. Do udziału za-
praszamy młodzież i osoby dorosłe. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł

Zapraszamy na pirzoki! – spotkanie rodzinne, 9.11. (pt.), godz. 18.00
Spotkanie rodzinne. Zapraszamy ochotników na wyskubki, wydzirki, 
inaczej – pirzoki. O darciu pierza i pożytkach z hodowli gęsi na daw-
nej, polskiej wsi opowie Grażyna Szelągowska, st. kustosz w Dziale Go-
spodarki i Rzemiosł MET, autorka m.in. książek Kuchnia z rodowodem 
i Stary sposób na gęś. Przy robocie nie zabraknie ludowych opowieści 
i wspólnego śpiewania tradycyjnych pieśni, a najbardziej pracowitych 
czekać będzie poczęstunek. Bilety: 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2+2) 20 zł do nabycia 
w kasie muzeum od 6.11. oraz przed imprezą

III Doroczna Konferencja Naukowa Muzealników Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, 16.11. (piątek), godz. 10.00-16.00 
Program konferencji na www.etnomuzeum.pl

Nie tylko pannom z wróżby nadzieja, 29.11. (czwartek), godz. 12.00
83. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. W programie komentarz dotyczący tradycyjnych wróżb andrzej-
kowych i wspólna, ostatnia przed Adwentem zabawa, tym razem we 
wróżenie o zamęściu i przyszłości. Nie zabraknie atrakcyjnych rekwizy-
tów, a na zakończenie – zabaw tanecznych, które dawniej także miały 
wydźwięk matrymonialny. Bilet: 3zł/os.

EDUKACJA
Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludo-
wej w działaniach twórczych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci wiejskich. Podczas 
zajęć dzieci poznają świat lnu, obejrzą ubrania z babcinej skrzyni i spróbują prac przy przetwa-
rzaniu rośliny w tkaniny za pomocą tradycyjnych narzędzi..
Bilety: 9 zł. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 
Dla szkół:
Tradycje wróżb andrzejkowych - termin do wyboru w dn. 27-30.11., godz. 10.00
Spotkania interaktywne dla młodzieży 13+ na temat tradycji wróżb matrymonialnych w różnych 
regionach Polski. Uczestnicy wezmą udział we wspólnej zabawie w odgadywanie przyszłości. 
O lnie, płótnie i koszuli
Uczestnicy obejrzą wyroby z lnianego płótna ze skrzyni prababci i dowiedzą się jak powstały. 
Poznają tradycyjne metody uprawy lnu i spróbują swoich sił w pracy za pomocą dawnych narzę-
dzi do jego obróbki, a także w tkaniu na krosienkach. 

W dawnej szkole wiejskiej 
Zajęcia na wystawie Tajemnice codzienności… w części zaaranżowanej na izbę szkolną. Uczestnicy 
poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach zaborów i w okresie po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, liczenia na 
liczydle, przymierzą ośle uszy. 
Wyginaj śmiało wyobraźnię: pamiątka z jarmarku 
Zajęcia na wystawie Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Dzięki prezentowanej kolekcji zdjęć 
przeniesiemy się w czasy, gdy aparat małoobrazkowy był świeżym wynalazkiem. W części warsztato-
wej uczniowie będą wykonywać album na zdjęcia.
Więcej tematów i szczegółów: www.etnomuzeum.pl/edukacja
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 prywatnych 
– rozgrywki w planszowe gry ekonomiczne: 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

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

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, www.muzeum.umk.pl

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii
Insygnia i portrety Rektorów UMK

Wystawa czasowa:

X Bałtyckie Triennale Medali. Unia Bałtycka. 100. rocznica odzyskania 
niepodległości przez kraje bałtyckie, do 30.11. 
Bałtyckie Triennale Medali jest uznaną i prestiżową międzynarodową im-
prezą medalierską odbywającą się cyklicznie w krajach nadbałtyckich. 
W roku 2018 przypada X jubileuszowa edycja tej imprezy. Tematem prze-
wodnim jest 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i przez 
inne kraje basenu bałtyckiego, a także Unia Bałtycka. Pomysłodawcą pro-
jektu jest Litewski Związek Artystów Medalierów, który zaprosił do współ-
pracy 60 artystów z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski. Na wystawie można 
zobaczyć ponad 100 obiektów medalierskich. 

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 Muzeum Diece-
zjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, rzeźby 
polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wi-
słą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty 
gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wy-
stroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyckim, okopconym 
przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany drewniany strop.
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Piernikowy Festyn „Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…”
25.11. (niedziela)
Strefa młodych adeptów piernikarstwa: 
•  godz. 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00  Święta Katarzyna wy-

piek zaczyna…Warsztaty wypieku pierników dekoracyjnych
•  godz. 11.00 W piernikowym grodzie – warsztaty plastyczne
•  godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 gra terenowa Piernikowi poszukiwacze
Ponadto: W świecie piernikowych opowieści – projekcje, oficyny, I piętro; 
rodzinne układanie puzzli o tematyce piernikowej, strefa gier i zabaw, wir-
tualna przymierzalnia, piernikowy plac zabaw, Piernikowe ABC – konkurs 
dla piernikowych smakoszy; rozsmakuj się w pierniku – degustacja pier-
nikowych specjałów; magia piernika - stoisko z piernikowymi wróżbami; 
piernik jak malowany - pokazy malowania i złocenia pierników
Strefa Piernikowych Koneserów:
•  godz. 12.00 Piernikowe Laboratorium
Warsztaty i pokazy kulinarne - poprowadzi je szef kuchni w Ostoja Cho-
bienice Maciej Barton
•  godz. 12.30 Historie w drewnie zapisane. Warsztaty snycerskie
Prowadzenie: Tomasz Karamon- piernikarz, rzemieślnik, snycerz - Bardz-
kie Pierniki
•  godz. 13.30 Wyprawa do świata przypraw – prelekcja z warsztatami
Prowadzenie: Małgorzata Mikulska – Wernerowicz
•  godz. 14.00 Z serca Fabryki … - oprowadzanie po wystawie czasowej
Prowadzenie: dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka
•  godz. 15.00 Bajka o toruńskich piernikach. Spotkanie z twórczością Eli-

se Püttner. Prowadzenie: dr Janusz Mosakowski
•  godz. 16.30 Katarzynka – legenda, symbol, jakość, marka – prelekcja
Prowadzenie: Krzysztof Lewandowski
•  godz. 17.30 Piernikowe iluminacje na fasadzie Muzeum Toruńskiego 

Piernika
•  godz. 17.35 Piernikowe opowieści światłem malowane – projekcja 

świetlno-dźwiękowa na fasadzie.
Wydarzenia specjalne: 
•  Katarzynka Anno Domini 2018 - premiera limitowanej edycji toruńskich 

katarzynek, przygotowanych przez Fabrykę Cukierniczą „Kopernik” SA
•  Najsłynniejszy toruński piernik - Katarzynka – prezentacja form i opako-

wań do pierników
•  godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Bajka o toruńskich piernikach 

Elise Püttner. Czyta Barbara Rogalska aktorka, pedagog teatralny; pro-
pagatorka edukacji teatralnej

•  Piernikowa migawka – wystawa fotograficzna 
W tym dniu dla wszystkich bilet wstępu tylko 9 zł. Wszystkie Katarzyny – wstęp bezpłatny. Zgło-
szenia na warsztaty: tel. 56 656-70-86, - 90, - 91 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30
Miejsce: Muzeum Toruńskiego Piernika

Piernikowe laboratorium, do 7.12. 
•  11.11. (niedziela), godz. 12.00  Tańczył Marcin z Katarzyną – smaczna 

lekcja historii, dziedzictwo kulinarne Kujaw i Pomorza. Tomek Welter - 
trener Narodowej Reprezentacji Kucharzy Wojska Polskiego, szef kuchni 
w restauracji hotelu Ikar w Bydgoszczy

•  14.11. (środa), godz. 12.00 Pierniki w kuchni historycznej – warsztaty 
kulinarne. Maciej Barton - Zasiada w Zarządzie Polskiej Akademii Sma-
ku. Szef kuchni hotelu Ostoja Chobienice. 

•  25.11. (niedziela), godz. 12.00 Tańczył Marcin z Katarzyną – smaczna 
lekcja historii, dziedzictwo kulinarne Kujaw i Pomorza

•  7.12. (piątek) Pierniki w kuchni historycznej – Podsumowanie projektu
Wydarzenia towarzyszące projektowi:
•  6.11. (wtorek), godz. 12.00 Miody i pszczelarstwo w Azji. Indie i Indone-

zja. Spotkanie z dr Rafałem Beszterdą – etnologiem, podróżnikiem, kie-
rownikiem pracowni Studiów Azjatyckich (Laboratory of Asian Studies) 
w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.

•  25.11. (niedziela) w ramach wydarzenia Święta Katarzyna wypiek roz-
poczyna…

Te spotkania są w ramach Piernikowego Laboratorium, ale odbywają się 
w czasie „katarzynek”:
•  12.30 Historie w drewnie zapisane. Warsztaty snycerskie
Prowadzenie: Tomasz Karamon - piernikarz, rzemieślnik, snycerz
•  13.30 Wyprawa do świata przypraw – prelekcja z warsztatami
Prowadzenie: Małgorzata Mikulska – Wernerowicz
•  16.30 Katarzynka – legenda, symbol, jakość, marka – prelekcja
 Prowadzenie: Krzysztof Lewandowski
•  Piernikowa migawka – wystawa fotograficzna 
•  4.12. (wtorek) W toruńskiej piekarni – spotkanie z piekarzem
Wojciech Kowalski właściciel piekarni na ul Szczytnej pokaże nam jak 
dzisiaj robi się chleb. Spotkanie odbędzie się w samej piekarni.
•  Rodzinne pierniczenie – warsztaty piernikarskie:
Spotkania pachnące piernikiem dla każdego oraz degustacja pierniko-
wych specjałów 24, 29.11.; 1,6.12, godz. 12.00
Bilety 9 zł. Zgłoszenia: 56 656-70-86, -90, -91 od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00-15.30 

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

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy 
i Edmunda Zdanowskich, do 04.2019
Wystawa blisko 250 fotografii fotografików wileńskich, uczniów Jana Buł-
haka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety  
– wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku.
Drogi do niepodległości, 20.11. (wtorek), godz. 11.00, do 2.12.
Wystawa prac plastycznych uczestników VIII Wojewódzkiego Konkursu 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organiza-
tor: Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Wandy Szu-
man.
Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść
30.11. (piątek), godz. 17.00, do 26.05.
Wystawa w sposób wieloaspektowy podejmuje zagadnienie rodziciel-
stwa. Prezentowany zbiór sztuki ludowej i nieprofesjonalnej ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz sztuki współczesnej z uznanych 
kolekcji muzealnych i prywatnych, ma na celu ukazanie kulturowych 
zmian zachodzących w ujęciu tego tematu i przedstawienie go w sze-
rokim kontekście społecznym. To spojrzenie dopełniają takie obiekty 
i nośniki jak fotografia, film, plakat, rejestracje teatralne, blogi interne-
towe, poradniki dla matek, wywiady, pamiątki prywatne. Ekspozycja jest 
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Orient Express – Przystanek Tunezja, 29.11. (czwartek), godz. 17.00
Spotkanie z przedstawicielami Orientu mieszkającymi w Polsce, którzy 
chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współegzysto-
wania w naszym kraju. Gościem spotkania będzie Lofti Mansour. 
Wstęp wolny

Spacery Tematyczne:
17.11. (sobota), godz. 12.00 Podróż do Torunia: Stacja końcowa. Odro-
dzona Polska, miasto z lat 30. Historia o tym, jaki był Toruń po okresie 
najintensywniejszej rozbudowy oraz co z niego pozostało.
Prowadząca: Katarzyna Kluczwajd

24.11. (sobota), godz. 12.00 Pomniki Starego Miasta
Spacer po nie tylko patriotycznych pomnikach Starego Miasta – tych, 
które są, i tych, które zburzono. Opowiemy o skomplikowanych dziejach 
toruńskich pomników, ich pojawianiu się i znikaniu, oraz o dowcipnych 
i tragicznych wydarzeniach związanych z powstawaniem i rozbieraniem 
upamiętnień. Prowadzący: Marcin Orłowski
Bilet na jeden spacer: 1 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia:
Pokazy filmowe i spotkania towarzyszące wystawie „Malarstwo wciąż 
żywe” Szczegółowe informacje: www.csw.torun.pl

National Theatre w Kinie Centrum, 3.11. (sobota), godz. 20.00
Retransmisja spektaklu „Frankenstein”, reż. Danny Boyle. Wersja II: Be-
nedict Cumberbatch jako Monstrum, Jonny Lee Miller jako Victor Fran-
kenstein. Bilety: 20/25 zł

Artystka obecna, 6.11. (wtorek), godz. 19.30
Seans po spotkaniu wokół książki „Pokonać mur”. Z Małgorzatą Czyń-
ską, krytyczką sztuki, porozmawiamy o twórczości Mariny Abramović. 
Początek spotkania o 18.00 w Czytelni CSW. Bilety: 10 zł, na spotkanie wstęp 
wolny

Seniorskie ujęcia, 7.11. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Bilety: 1 zł

Spotkanie filozoficzne: przedpremierowy pokaz filmu „Winni”, 
reż. Gustav Möller, 7.11. (środa), godz. 18.00
Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim, Bilety: 12/14 zł

Pokaz filmu „Wieś pływających krów” i spotkanie z reżyserką – 
Katarzyną Trzaską, 9.11. (piątek), godz. 18.00 Bilety: 12/14 zł

Kino dla seniora, 14.11. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Młodość Astrid”, reż. Pernille Fischer Christensen, Dania/
Szwecja, 2018. Bilety: 10 zł

Pokaz filmu „Dziennik z podróży”, reż. Piotr Stasik i spotkanie 
z Tadeuszem Rolke, 20.11. (wtorek), godz. 18.00 Wstęp wolny

Pokaz filmu „Touch Me Not”, reż. Adina Pintilie i warsztaty „Jesteś”
21.11. (środa), godz. 18.00 Bilety: 12/14 zł

Pokaz filmu „Smog Wars”, reż. Jonathan L. Ramsey i spotkanie 
z twórcami, 29.11. (czwartek), godz. 18.00 Bilety: 12/14 zł

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

Komputer krok po kroku
Zajęcia w grupach: 22.11. (czwartek), godz. 12.00 grupa początkująca 
i 23.11. (piątek), godz. 12.00 grupa zaawansowana
Prowadzenie: Paweł Falkowski.
Wstęp: 1 zł, zapisy (od wtorku do niedzieli): biblioteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 24

Wtorki ze sztuką, Spotkanie 2., 27.11. (wtorek), godz. 12.00
Działania do wystawy „Malarstwo wciąż żywe”.
Wstęp: 1 zł, zapisy: osobiście w recepcji CSW (liczba miejsc ograniczona)

Spacer po aktualnych wystawach, 28.11. (środa), godz. 12.00
Oprowadzanie: Mateusz Kozieradzki. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Centrum Literatury
Spotkanie wokół książki „Pokonać mur” i rozmowa z Małgorzatą 
Czyńską o twórczości Mariny Abramović, pokaz filmu „Artystka 
obecna”, 6.11. (wtorek), godz. 18.00
O twórczości artystki uznawanej za prekursorkę performansu na świecie, 
o jej fenomenie, a także życiu osobistym, o którym pisze w swojej bio-
grafii, porozmawiamy z krytyczką sztuki Małgorzatą Czyńską. Spotkanie 
będzie wstępem do przygotowań wielkiej wystawy Mariny w toruńskim 
CSW. Na spotkanie wstęp wolny, bilet na film: 10 zł.

Spotkanie autorskie z Joanną Ostrowską wokół książki „Przemilczane. 
Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej”
8.11. (czwartek), godz. 18.00
Pierwsza w Polsce książka poświęcona w całości przemocy seksualnej 
w okresie wojny.Joanna Ostrowska jest kulturoznawczynią, filmoznaw-
czynią i judaistką. Spotkanie organizowane przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycz-
nego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z CSW. Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 14.11. (śr.), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. 
Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Cztery zwykłe miski” 
Iwony Chmielewskiej. Wstęp wolny

Spotkanie autorskie z Mariuszem S. Kusionem wokół książki poetyckiej 
„Zarządzanie zasobami emocjonalnymi”
15.11. (czwartek), godz. 18.00
Autor zaprezentuje swoją książkę poetycką, wydaną w wersji dwujęzycz-
nej, polsko-ukraińskiej. Całość uzupełniają niebanalne i klimatyczne gra-
fiki Joanny Łaksy („Yaxa”) z Krakowa. Autor zaprezentuje również swoje 
najnowsze utwory. Wstęp wolny

FotoGRAFIA: Krótka historia panoramicznego oglądu świata, czyli skąd 
się wzięły panoramy w malarstwie i fotografii
16.11. (piątek), godz. 18.00
Ostatnia część opowieści o historii fotografii panoramicznej prezentowa-
na okiem praktyków. Tym razem wykład dotyczyć będzie polskich przy-
kładów panoram. Prowadzenie: Marek Czarnecki, Jadwiga Czarnecka. 
Wstęp wolny

Żywa Biblioteka, 17.11. (sobota), godz. 14.30
Podczas akcji można wypożyczyć tzw. żywe książki, którymi są osoby 
z grup postrzeganych stereotypowo, często narażone na nietolerancję, 
dyskryminację, wykluczenie. „Czytelnicy” Żywej Biblioteki będą mieli 
możliwość spotkać się z takimi osobami, porozmawiać o ich życiu, zadać 
pytania. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Motyka

Historia mody. Moda w świecie muzułmańskim, 20.11. (wt.), godz. 18.00
Dowiemy się m.in. jak zasady religijne kształtują ubiór oraz jakie zmiany 
zaszły na przestrzeni ostatnich lat w stroju muzułmańskich kobiet. Stroje 
zostaną zaprezentowane na modelkach/ochotniczkach. 
Prowadzenie: Blanka Rogowska. Wstęp wolny
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Malarstwo wciąż żywe… W poszukiwaniu nowoczesności
11.11. (niedziela), do 13.01.2019
•  godz. 17.00 otwarcie ekspozycji Dimitrisa Tzamouranisa w Galerii 

Fundacji Tumult
•  godz. 18.30 otwarcie pozostałej części wystawy w CSW
Wystawa obejmuje ok. 200 prac, obrazów olejnych, akwarel, pasteli i gwa-
szów oraz rysunków na papierze i rzeźb najbardziej cenionych artystów XX 
wieku. Wśród nich będzie można zobaczyć m.in. dzieła takich artystów jak: 
Georg Baselitz, Giorgio de Chirico, Lovis Corinth, Otto Dix, James Ensor, 
George Grosz, Anselm Kiefer, Oskar Kokoschka, René Magritte, Henri Matis-
se, Joan Miró, Piet Mondrian, Pablo Picasso czy Andy Warhol.
Bogactwo stylów, technik, środków wyrazu, motywów i tematów podej-
mowanych przez artystów z całego świata w ciągu ostatnich ponad stu 
lat, pozwoli na niemal podręcznikowe przypomnienie najważniejszych 
nurtów i tendencji artystycznych minionego stulecia. Częścią składową 
głównej wystawy będę trzy prezentacje, skupiające się na dokonaniach 
współcześnie tworzących artystów: Jakoba Mattnera i Joachima Elzman-
na (w CSW) oraz Dimitrisa Tzamouranisa (w siedzibie fundacji Tumult).

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 dla dzieci:
Bajki z rzutnika, 17.11. (sobota), godz. 12.00
Seans i zabawy twórcze w Czytelni CSW.
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Bilety: 10 zł dziecko

Wyprawa w głąb sztuki, 24.11. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Malarstwo wciąż żywe”. 
Prowadzenie: Dominika Lewandowicz. Dla dzieci w wieku 6–12 lat wraz z opiekunami. 
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Zmysłoteka
Grupa I – wtorki, godz. 16.30-17.30, grupa II – środy, godz. 16.30-17.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunami
6.11., 7.11. Zaprawy, 13.11., 14.11. Liście, 20.11., 21.11. Frotaż, 27.11., 28.11. Światło i cień
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysloteka@csw.torun.pl

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Seniorskie ujęcia. Spotkanie 2, 7.11. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów.
Wstęp: 1 zł, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl lub 56 610 97 41

Kino dla seniora, 14.11. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Młodość Astrid”, reż. Pernille Fischer Christensen, Dania/Szwecja 2018. 
Prelekcja i dyskusja – dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

SGALERIE
Imprezy:
Portret trumienny w Polsce i nie tylko, 15.11. (czwartek), 
godz. 18.00
Wykład dr Bartłomieja Łyczaka (WNH UMK). 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: osobi-
ście lub telefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od 
ucznia, opiekunowie - wstęp wolny

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyra-
bianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 12 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 17 – dorośli
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

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 literac-
kie dla dzieci i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

GWIEZDNE MUZEUM TORUŃ
Rynek Nowomiejski 13, tel. 691-461-314

Najobszerniejsza, unikatowa kolekcja eksponatów związanych z „Gwiezdnymi wojnami” 
w Polsce. 
Gościom oferujemy przygodę po całym uniwersum Star Wars. Dajemy możliwość obcowa-
nia ze światem z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych bohaterów kosmicz-
nej sagi tj. Lord Vader, Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Odwiedza-
jących czeka profesjonalne oprowadzanie oraz możliwość wykonania niezapomnianych 
fotografii z naszymi eksponatami oraz gadżetami. Zwiedzającym towarzyszy oryginalna, 
filmowa ścieżka dźwiękowa. Najmłodszym oferujemy warsztaty plastyczne i manualne. 
Organizujemy również wydarzenia okolicznościowe: urodziny, imieniny a także eventy dla 
miłośników Gwiezdnych Wojen.
Bilety: dzieci i osoby uczące się 5 zł, dorośli 10 zł
Czynne codziennie w godz. 11.00-19.00

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

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

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

Wacław Górski, Andrzej Skowroński - Toruń miasto nieznane II, do 17.11.
Kontynuacja wystawy z roku 1978, poświęconej toruńskim podwórkom. 
Kilkadziesiąt zdjęć, wśród których znajdą się oryginalne powiększenia 
Wacława Górskiego z 1978 roku oraz zdjęcia Andrzeja Skowrońskiego, 
który po 40 latach odwiedził te same miejsca, ukazując jakim przemia-
nom uległ ich wygląd. Wspólna wystawa obydwu autorów ukazuje prze-
miany jakie dokonały się w Toruniu pomiędzy pierwszym 30-leciem od 
zakończenia II wojny światowej i drugim czterdziestoleciem pomiędzy 
dawnym socjalizmem a współczesnym kapitalizmem.
Marek Czarnecki, Jadwiga Elżbieta Czarnecka - Nasz Niebezpieczny 
Świat, 21.11. (środa), godz. 18.00, do 31.12.
Wystawa zamyka autorski projekt, który w zamyśle autorów jest konty-
nuacją wcześniejszego „Nasz Bezpieczny Świat”. Ukazuje zagrożenia 
wynikające z użytkowania i stosowania bezzałogowych statków, które 
są wykorzystywane do wielu zadań, jak również kontroli przemian cy-
wilizacyjnych oraz społecznych. Autorzy poprzez obraz fotograficzny 
ostrzegają ale również stawiają pytania o sens i granice wykorzystywania 
bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do zmasowanej kontroli, 
nadzoru jak i eliminowania niechcianych  jednostek. Wystawa jest rów-
nież protestem przeciwko temu, że ktoś gdzieś daleko podejmuje decy-
zje, ingeruje w nasze życie, a gdy dojdzie do wniosku, że według bliżej 
nieznanych kryteriów możemy być „niebezpieczni” podejmie działania 
w celu unieszkodliwienia nas. Artyści aranżując kolejne sceny lub foto-
grafując wybrane przez siebie obszary przedstawiają potencjalne zagro-
żenia które mogą wystąpić lub występują w naszej jak i innych kulturach.
Współorganizator projektu: Toruńska Agenda Kulturalna

Galeria czynna: środa-piątek, godz. 12.00-18.00; sobota, godz. 12.00-16.00

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

XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży
do 3.12. Rynek Nowomiejski, do 11.12. Filia na Kościuszki
Prace wykonane w różnorodnych tradycyjnych technikach graficznych ta-
kich jak: linoryt, monotypia, papieroryt, kolografia, litografia, serigrafia, 
akwaforta czy akwatinta, ale i grafiki komputerowe. Oprócz czarno-białych, 
pokazujemy cały szereg grafik w różnorodnych, stonowanych, ale i też in-
tensywnych kolorach, obok dziecięcych, barwnych przedstawień zwierząt 
czy ludzi znajdują się dojrzałe oraz poważne portrety, grafiki przedsta-
wiające sceny z życia codziennego czy przedstawienia abstrakcyjne. Na 
tegoroczną  edycję konkursu napłynęło ponad 10 tysięcy prac z Europy, 
Azji i obu Ameryk. Międzynarodowe jury przyznało 80 nagród indywidual-
nych w pięciu kategoriach wiekowych oraz trzy nagrody dla placówek za 
kolekcję prac. Na wystawie można zobaczyć niecały tysiąc prac z 39 krajów 
świata, niektórych bardzo odległych.

galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00
filia przy ul Kościuszki czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA FORUM
Wydział Sztuk Pięknych UMK
ul. Gagarina 30/34 

Przestrzeń międzyświetlna. Malarstwo i rysunek Stefana 
Kościeleckiego in Memoriam, do 30.11.
Wystawa w pierwszą rocznicę śmierci artysty. Prezentuje wybór jego prac 
malarskich i rysunków.
„Krytycy często łączą moje prace z Kosmosem. Jednak nigdy nie chciałem 
przedstawiać w nich Kosmosu. Są to normalne sytuacje, które można do-
strzec, gdy się wyjdzie na ulicę. Pokazuję moją impresję różnych wartości 
świetlnych. Przestrzeń międzyświetlną można dojrzeć wszędzie. Istnieją 
światła o większej lub mniejszej jasności, o różnych kształtach, różnych 
fakturach. (…) 
Czuję potrzebę powiedzenia pewnej prawdy, bez względu na to czy się to 
komuś podoba, czy nie. W tym czasie, kiedy robiłem pierwsze tego typu 
obrazy, spotykały się one z dużą krytyką: „Co to za obrazy, dlaczego tylko 
czerń i srebro, a gdzie jest czerwony, zielony?”
Prof. Stefan Kościelecki urodził się w Żninie 2 IX 1933 r. Ukończył studia 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w 1960 r.; dyplom uzyskał w pracowni 
prof. S. Borysowskiego. Dwa lata później rozpoczął pracę na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. W latach 1984-1990 był dziekanem Wydziału, wcze-
śniej - wicedyrektorem (1972-1974) i dyrektorem (1981-1984) Instytutu 
Artystyczno-Pedagogicznego. Był także wieloletnim kierownikiem Zakła-
du Pedagogiki Artystycznej (1972-1995). Pracował także jako profesor 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był przewodniczącym Polskiej 
Komisji Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę. 
W historii UMK zapisał się także jako pierwszy kierownik Studenckiego 
Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa”. Jest twórcą Współczesnej Koncepcji 
Wychowania Plastycznego i założycielem Galerii i Ośrodka Twórczości 
Dziecięcej w Toruniu.  Uprawiał twórczość w dziedzinie malarstwa, rysun-
ku i grafiki. Zmarł 13 grudnia 2017 r.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00
Galeria Dworzec Zachodni w Od Nowie czynna od poniedziałku do piątku w godz.12.00-16.00

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

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

GALERIA AUTORSKA WOJCIECHA KOZIOŁA I JOANNY 
DĄBKIEWICZ-LUŚCIŃSKIEJ MALARSTWO I WITRAŻ
ul. Rabiańska 24, tel. 507-195-703, 728-865-758

W galerii znajdują się obrazy, witraże współczesnych twórców oraz unikatowa sztuka użytkowa.
Cyklicznie odbywają się wystawy artystów z różnych zakątków Europy.
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Marian Stępak - Z notatnika, 9.11. (piątek), godz. 18.00, do 2.12.
Tytuł wystawy nawiązuje do notatnika, w którym Marian Stępak zapisuje 
różne sytuacje napotykane w miejscu swojego zamieszkania lub podczas 
podróży. Od kilkunastu lat tego typu zapiski są kontynuacją cyklu prac 
artysty „Efemerydy”. To przypadkowo napotykane obiekty lub sytuacje 
bez jakiejkolwiek ingerencji rejestrowane fotograficznie lub w formie pli-
ków wideo. Pochodzą one zwykle z notacji w przestrzeniach otwartych 
– jako widoki z okna, ale niekiedy także z wnętrz, w tym również z wła-
snego mieszkania Stępaka. Dominującym elementem wystawy będzie in-
stalacja, w której zamontowane zostaną tekstylne „kadłuby” wypełnione 
odzieżą. Jest to rozwinięcie najważniejszej dla autora idei, będącej od-
niesieniem do zużytych przez człowieka ubrań. Dopełnieniem ekspozycji 
będzie wybór dużych prac pochodzących z cyklu „Ostatnie pożegnania”, 
w których autor wykorzystał elementy znalezione na cmentarnych śmiet-
nikach i pochodzące z własnych zasobów rodzinnych.
Marian Stępak – ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w 1983 r.  
Obecnie jest profesorem na macierzystym Wydziale. W 1991 r. zainicjował 
działalność autorskiej galerii Nad Wisłą. Współzałożyciel Fundacji Prak-
tyk Artystycznych „i…”. W 2007 r. powołał do życia Festiwal Perfromance 
„Koło Czasu”. Zajmuje się obiektem, tkaniną, malarstwem i performance. 
Dy Tagowska - Nagle – ten fatalny moment!
9.11. (piątek), godz. 18.00, do 2.12.
Kolejna odsłona badań artystki nad zanikaniem światów, tak w wymiarze 
ogólnohistorycznym – dotykającym całych społeczności, jak i prywatnym, 
dotyczącym osobistych tragedii. Tytuł zaczerpnięty został z archiwalne-
go filmu będącego dokumentacją słynnej katastrofy niemieckiego pasa-
żerskiego sterowca Hindenburg, który spłonął nad amerykańską ziemią 
w 1937 r. Artystkę szczególnie interesują katastrofy dziejowe, momenty, 
w których zmienia się „tektonika płyt historycznych” . 
Dy Tagowska mieszka i pracuje – dosłownie i  w przenośni – na płycie na-
grobnej dawnego Breslau. Jej dziadkowie osiedlili się we Wrocławiu jako 
przesiedleńcy z Podola. Jeszcze kilkanaście lat temu artyści rzadko poru-
szali tematykę przesiedleń. „Boom na Breslau” pojawił się, kiedy nikt nie 
spodziewał się jeszcze kryzysu emigracyjnego w Europie. Obecnie oprócz 
problemu uchodźców doświadczamy także innego zjawiska – masowego 
odchodzenia osób będących świadkami tamtych wydarzeń.
Dy Tagowska - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dy-
plom z malarstwa obroniła w 2009 r. Wówczas prowadzić zaczęła również 
zajęcia w pracowni multimediów ASP we Wrocławiu. Porusza się w obsza-
rach różnych mediów: malarstwa, video-artu, performance, a także w for-
mach wizualno-literackich. W swojej sztuce porusza tematy kolektywnej 
nieświadomości i oddziaływania archetypów.
Dawid Czycz - Black Noise, 9.11. (piątek), godz. 18.00, do 28.11.
Projekt powstały z potrzeby przepracowania tematu przemijania, w równy 
sposób dotyczącego ulotnej w swym charakterze materii, jak i idei, które 
na przestrzeni czasu zmieniają się, ewoluują, a w końcu odchodzą w zapo-
mnienie. Wystawa składa się z obrazów, przestrzennej martwej natury oraz 
instalacji dźwiękowej, które budują wspólny, jednolity przekaz. Czynnikiem 
spajającym jest wszechobecna czerń wywołująca wrażenie zanikania po-
szczególnych elementów pracy, rozmywania się i zatapiania w mrok.
Dawid Czycz – urodzony w Krakowie w 1986 r. W latach 2006–2011 stu-
diował malarstwo na ASP w Krakowie. Współpracował z galerią Zderzak. 
Obecnie mieszka oraz tworzy w Krakowie. 

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00

Wydarzenia:
Architektura w Wozowni: Maciej Miłobędzki - O potrzebie radykalnej 
prostoty, 5.11. (poniedziałek), godz. 17.00
W środowiskach architektów, bardzo powoli rodzi się potrzeba refleksji 
nad szaleńczym już dzisiaj stopniem złożoności i komplikacji budowli, 
procesów projektowania i realizacji, „systemową” niemożnością elimi-
nowania absurdów, które takie procesy tworzą. Tu pewna doza powrotu 
do podstawowych pytań wydaje się sensowną alternatywą. (Maciej Miło-
będzki). Maciej Miłobędzki w 1985 roku ukończył Wydział Architektury 
Politechniki Warszawskiej. W latach 1984–1988 pracował w Spółdzielni 
Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku 
współzałożyciel i wspólnik JEMS Architekci. Wykładowca na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej. Wstęp wolny

Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu – 
sesja naukowa, 17.11. (sobota), godz. 10.00-19.00
Sympozjum dotyczy szeroko pojętego problemu łączenia w jednym 
dziele/realizacji artystycznej wielu odmiennych doświadczeń w budo-
waniu wizualnego przekazu. Tytułową hybrydowość rozpatrywać można 
poprzez pryzmat materiału, technologii, specyfiki procesu, ale też idei 
i niesionego przezeń przekazu. Prowadzenie: Sebastian Dudzik, współpraca: Stowa-
rzyszenie Intergrafia, Katedra Historii Sztuki UMK

Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 18.11. (niedziela), godz. 
12.00 Wstęp wolny

Projekt dla…: Cezary Lisowski: Dobry design zawsze w cenie – wykład 
27.11. (wtorek), godz. 18.00
Cezary Lisowski – historyk sztuki, kurator wystaw i projektów artystycz-
nych, animator kultury. Prowadzi badania z zakresu architektury XX w. 
i polskiego wzornictwa. Autor publikacji o tematyce architektury, wnę-
trzarstwa i designu. Kurator Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar 
(2013–2015 CSW Toruń, od 2016 OT SHS). Autor projektu „Propozycje 
dla Torunia” poświęconego sztuce w przestrzeni publicznej. Poszukiwacz 
i kolekcjoner wytworów polskiego wzornictwa, w tym toruńskiej spół-
dzielni Rzut. Wstęp wolny

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia swoją tematyką nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty 
skierowane są do różnych grup wiekowych, a ich uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bo-
gactwa środków wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnej sztuki. 
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl (kontakt: Natalia Cieślak). Wstęp na podsta-
wie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł
„Lekcja w galerii” – nowa propozycja edukacyjna
Projekt skierowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealistów (13-18 lat). 
Uczestnicy będą zaznajamiać się z językiem sztuki współczesnej i poznawać pojęcia charakte-
rystyczne dla tej dyscypliny. Każde ze spotkań odbywa się na aktualnie prezentowanej ekspo-
zycji, która stanowi punkt wyjścia do swobodnej wymiany spostrzeżeń między uczestnikami 
a prowadzącym. Swobodne obcowanie ze sztuką w przestrzeni galerii ma oswajać z nią młodzież 
i kształtować postawę świadomego odbiorcy. Dla nauczycieli spotkania te mogą stać się pomocą 
dydaktyczną oraz bezpośrednią inspiracją płynącą z kontaktu z żywą sztuką.
Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub laboratorium@wozownia.pl (kontakt: Joanna Gwiazda)

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Pro Polonia Jubilatea – 100 lat!, 11.11. (niedz.), godz. 11.11, do 30.11.
Członkowie ZPAP witają Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści Polski okolicznościową wystawą swoich najważniejszych - życiowo 
i artystycznie - dzieł oraz toastem „100 lat!” za ojczyznę, który wzniosą  
na wernisażu.
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 10.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek, 
ul. Ducha Św. 10
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Krzyżacy
6.11. (wtorek), godz. 11.00 i 18.00
7.11. (środa), godz. 11.00
Bilet: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Odlot. Last minute
18.11. (niedziela), godz. 19.00 - pożegnanie tytułu
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł

Dwanaście miesięcy
22-23.11. (czwartek-piątek), godz. 9.00 i 12.00
Bilety:  35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Hamlet
28-30.11. (środa-piątek, godz. 11.55 i 18.25
Bilet: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Scena na Zapleczu

Reykjavik’74
3-4.11. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Bramy raju
23-24.11. (piątek-sobota), godz. 19.00
25.11. (niedziela), godz. 19.00 – pożegnanie tytułu
Bilety: 30 zł, ulgowy 22 zł, szkolny 20 zł

Foyer II piętra

9 x John L.
9-10.11. (piątek-sobota), godz. 19.00
14-15.11. (środa-czwartek), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Wydarzenia:
Teatr i Rodzina (TiR), 24.11. (sobota)
Dla rodziców, babć, dziadków, opiekunów, którzy wybiorą się na spektakl „Bramy raju”, 
gwarantujemy bezpłatną opiekę nad dzieckiem na czas trwania spektaklu. Dzieci wybiorą się 
w kreatywną, pełną przygód podróż. Ilość miejsc ograniczona. 

Miejsce: Kawiarnia Wejściówka

Zza kulis. Anegdoty. Odc. 2, 3.11. (sobota), godz. 15.00
Aktorzy, technicy i inni pracownicy teatru w luźnej atmosferze opowie-
dzą anegdoty z swoich wielu lat pracy w Horzycy. Tematem przewod-
nim będzie postać wybitnej aktorki Grażyny Korsakow.
Miejsce: Kawiarnia Wejściówka. Wstęp wolny

Niedziela w Teatrze, 11.11. (niedziela), godz. 11.00
Spotkajmy się przy śniadaniu, kawie i rozmowach. Zaprosimy dzieci i dorosłych na rodzin-
ne warsztaty artystyczne. Uczestnicy wykonają rozetki (zwane też kotylionami) w wybranych 
przez siebie barwach. Prowadzenie: Marta Lewandowska (pedagożka teatru), Marta Siwicka 
(animatorka kultury). Miejsce: Foyer I piętra. Bilety: 20 zł do nabycia w Biurze Obsługi Widzów. 
Bilety rodzinne (rodzice/opiekunowie + dziecko do 10 r.ż.): 40 zł. W przypadku większej ilości 
dzieci cena wzrasta o 5 zł/jedno dziecko. Studenci i seniorzy 15 zł. W cenę wliczone śniadanie 
z kawą lub herbatą.

Salon Poezji: Wisława Szymborska i Michał Rusinek
18.11. (niedziela), godz. 12.00
Spotkamy się z twórczością laureatki nagrody Nobla. Subtelny humor, 
błyskotliwa zabawa paradoksem, wrażliwość na detale oraz umiejęt-
ność pisania prostym językiem o sprawach najtrudniejszych – właśnie 
te cechy wyróżniają twórczość poetki. Gościem specjalnym będzie 

TEATRY
Michał Rusinek – wybitny literaturoznawca, tłumacz, pisarz i sekretarz 
Wisławy Szymborskiej. Zaprezentuje on twórczość noblistki oraz własne 
limeryki. Wiersze Szymborskiej także w interpretacji Matyldy Podfilipskiej 
i Mirosławy Sobik.
Miejsce: foyer I piętra. Wejściówki: 1 zł do odbioru w Biurze Obsługi Widzów od 12.11.

Warsztaty teatralne „Mam głos” z okazji 100-lecia uzyskania przez Polki 
praw wyborczych, 26.11. (poniedziałek), godz. 18.00-20.00
Wstęp: 5 zł. Szczegóły w dziale Inni organizatorzy

Warsztaty artystyczne Gra w Polskę
Interesuje nas  współczesna Polska oraz stosunek młodych ludzi do rze-
czywistości, w której żyją. Będziemy m.in. tworzyć korowód polski,  zasta-
nawiać się, kim jest współczesny bohater i patriota, a także fotografować 
współczesną Polskę. Do udziału zapraszamy młodzież w wieku 14-18 lat. 
Więcej informacji oraz zapisy: edukacja@teatr.torun.pl

Edukacja:
Zachęcamy do rezerwowania miejsc i uczestnictwa m.in. w warsztatach do spektakli, zwiedzaniu 
teatru w ramach cyklu „Poznaj teatr”, lekcjach teatralnych oraz warsztatach dla nauczycielek i na-
uczycieli. Szczegółowy program działań oraz formularz zgłoszeniowy na www w zakładce Projekty 
oraz w żółtych książeczkach dostępnych w Teatrze. Więcej informacji: edukacja@teatr.torun.pl

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

Jaś i Małgosia 
4.11. (niedziela), godz. 12.00 - Bal Dyniowy
Po spektaklu zapraszamy na wspólną zabawę, słodki poczęstunek. Mile widziane przebrania. 
Bilety: 30 zł
6-9.11. (wtorek-piątek), godz. 9.30 i 12.00

Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł 

Literkowo
11.11. (niedziela), godz. 12.00, 14.00 Bilety: 22 zł

33. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora
23.11. (piątek)
godz. 18.00 Andrzej Grabowski - „Spowiedź chuligana. Kesienin” 
Przedstawienie złożone z wierszy Sergiusza Jesienina. Wiersze układają 
się w historię o dojrzewaniu, o nadchodzeniu mądrości i roztropności, 
o wspomnieniach czasu minionego. Spektakl pomyślany w dwóch pla-
nach: filmowym, z młodym Andrzejem Grabowskim recytującym wczesne 
poematy Jesienina oraz współczesnym, w którym Andrzej Grabowski in-
terpretuje i śpiewa poezję Jesienina, wracając także do własnych wspo-
mnień.
godz. 20.00 Irena Jun – „Matka Makryna” 
Na podstawie poematu Juliusza Słowackiego Rozmowa z Matką Makryną 
Mieczysławską i książki Jacka Dehnela Matka Makryna.
24.11. (sobota)
godz. 11.00 warsztaty teatralno-edukacyjne - prowadzi prof. Irena Jun
godz. 16.00 Anna Magalska – „9 x John L.” (Teatr Wilama Horzycy)
godz. 17.30 Magdalena Drab - „Curko moja ogłoś to”  
Spotkanie podczas wernisażu wystawy malarki naiwnej Marii Wnęk staje 
się przyczynkiem do rozważań na temat relacji społecznych i postrzegania 
osób z marginesu. Spektakl stara się zmierzyć z problemem autentyzmu 
emocji i formalizacji relacji społecznych. 
godz. 18.30 Beata Malczewska – „6 sekund”
Bohaterka – aktorka po 30 latach pracy scenicznej zamierza krańcowo od-
mienić swój wizerunek zawodowy. Komediowy i pozornie absurdalny układ 
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PLANETARIUM, ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Astropies Łajka  (dla dzieci)
Bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca najodważniejszego psa w hi-
storii, który jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu. Jego oczyma poznajemy dzień 
i noc, zachwycamy się tęczą i przeżywamy burzę. Szukamy wśród gwiazd psich konste-
lacji, by w końcu wziąć udział w próbach wytrzymałościowych, zdając test na kosmo-
nautę. Dla dzieci w wieku 5-7 lat.
W poszukiwaniu życia
Ten popularno-naukowy seans dotyczy poszukiwania warunków do rozwoju życia 
na innych obiektach w Kosmosie. Wiążemy to z faktem istnienia wody i tym tropem 
wyruszamy najpierw na Marsa, a potem ku wybranym księżycom Jowisza i Saturna. 
Przyglądamy się narodzinom Ziemi i kształtowaniu jej powierzchni. Opowiadamy, 
jak rodziło się życie na naszej planecie i jak zmieniał się jej krajobraz w dawnych 
erach, gdy kilka razy mieliśmy do czynienia z katastrofami i masowym wymieraniem 
gatunków. Na zakończenie udajemy się do nowo odkrytych planet poza Układem 
Słonecznym.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż”, „Mój kumpel Niko” a także popularnonaukowe 
„Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „Ziemia – planeta Kopernika”.

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 12.00, 13.15, 14.30, 
15.45, 17.00; w niedziele: 11.30, 13.00, 14.30, 16.00.
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 indywidualnych w kasie biletowej; 
w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15;  w niedziele wejścia o godz. 12.15, 13.45, 15.15.
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
w weekendy i święta dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświe-
tlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można obserwować 
i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez 
samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Co-
riolisa, cyklon, lepkość cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła 
energii odnawialnej. Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygo-
towano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający 
znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę 
cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; 
w soboty wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45;  w niedziele wejścia o godz. 12.30, 14.00, 15.30.
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

UWAGA! 
20.11. (wtorek) Planetarium będzie nieczynne. 
Od 21.11. do 14.12 od wtorku do piątku nie będzie seansu o godz. 9.00

PLANETARIUM
początkowych scen, kursu tańca dla kobiet bez różnicy 
wieku, gdzie bohaterka symultanicznie odgrywa konflikt 
trzech pokoleń - prowadzi do bolesnej retrospekcji, refleksji 
i decyzji udziału w castingu na reklamę, zamiast do serialu 
Szekspirowskiego.
godz. 20.00 - Lidia Danylczuk - „Stara kobieta wysiaduje”
Kim jest ta dziwaczna Starsza Pani, która utknęła na rozdro-
żach świata i skrzyżowaniach historii, zawisła między nie-
bem a ziemią, opętaniem a przytomnością, poezją a prozą?
25.11. (niedziela)
godz. 12.00 Klub Krytyki Teatralnej „O polskich 
aktorach w rocznicę odzyskania niepodległości”, 
prowadzi red. Tomasz Miłkowski 
godz. 15.00 Michał Studziński „Iwan Karamazow 
zwraca bilet”
godz. 16.00 Przemysław Bluszcz - „Samospalenie” 
Bohaterski akt, radykalny i ostateczny gest sprzeciwu Ry-
szarda Siwca wobec interwencji wojsk Układu Warszawskie-
go w Czechosłowacji staje się punktem zwrotnym w karierze 
oficera Służby Bezpieczeństwa.  Dziś, zepchnięty na mar-
gines historii, (anty)bohater minionego systemu - próbuje 
zrekonstruować swoją drogę, odzyskać ciągłość własnej 
biografii, zrozumieć i zdefiniować swoją tożsamość.
godz. 18.00 Joanna Stanecka - „Cudzoziemka”
Na podstawia powieści Marii Kuncewiczowej. Czy to emi-
gracja była powodem frustracji naszej bohaterki? Przez ży-
cie Róży Żabczyńskiej poprowadzi nas trochę z humorem 
a trochę przez łzy, autorka i aktorka spektaklu Joanna Sta-
necka, która sama mieszkała 20 lat poza granicami Polski. 
godz. 20.00 Szymon Majewski „One Mąż Show”
Monolog Szymona Majewskiego, który na przykładzie 
swojego małżeństwa opowiada o kłopotach i radościach 
współczesnego związku.
godz. 21.30 Uroczyste zakończenie Festiwalu
Wydarzenia towarzyszące:
Warsztaty teatralno-edukacyjne, prow. Irena Jun  
Klub Krytyki Teatralnej „O polskich aktorach w rocznicę odzyskania niepod-
ległości”, prow. Tomasz Miłkowski
Wystawa „Aktorzy w obiektywie Tadeusza i Macieja Szwedów”
Bilety, rezerwacje i zapisy na warsztaty na: bajpomorski.art.pl/repertuar, 
Dział Organizacji Widowisk 56 652-20-29, wew. 35,36, 54

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

Uwaga! Z powodu remontu siedziby spektakle i imprezy odbywają się w sali 
na Jordankach. Biuro obsługi widza i kasa: ul. Kopernika 4

Musical Pan Kleks. Powrót 
17.11. (sobota), godz. 18.00 – premiera
18.11. (niedziela), godz. 12.00 
19-21.11. (poniedziałek-środa), godz. 9.00 i 12.00 
Bilety: 50 zł, 30 zł ulgowy - premiera; potem 40 zł, 27 zł ulgowy

Przed sklepem jubilera
29.11. (czwartek), godz. 10.00, 12.00, 17.00
Bilety 35 zł, 30 zł ulgowy, bilet grupowy: kontakt z teatrem, rezerwacje tel. 
512-982-813, 56 678-75-19
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
URZĄD MIASTA TORUNIA
ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH 
ODDZIAŁ TORUŃ

XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii I Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury”
23.11. (piątek)
•  VII LO: Dzień z Fotografią Przyrodniczą dla uczniów liceum.***

•  godz. 12.00 Galeria Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego: 
wernisaż wystawy „Mikrusy i olbrzymy” – Magdaleny Sarat i Łukasza 
Łukasika. ****

•  godz. 16.30 Muzeum Podróżników: wernisaż wystawy Trzy Sztuki w An-
tarktyce - Bartosza Stróżyńskiego****

•  godz. 18.00 Dwór Artusa:**  Uroczyste otwarcie festiwalu. W programie:
-  rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, pokazów multimedialnych 

oraz wręczenie nagród w konkursach
-  wręczenie Nagrody Specjalnej organizatorów festiwalu za znaczący 

wkład w rozwój polskiej fotografii i filmu przyrodniczego
-  Goście Specjalni: Grzegorz i Tomasz Kłosowscy - Nasz pojedynek z naturą
 - wernisaż wystawy pokonkursowej Sztuka Natury

24.11. (sobota) 
Od Nowa: **

•  godz. 11.00 Wernisaż wystawy Stany skupienia wody – Elżbiety i Marka 
Lejbrandt

•  godz. 11.30 Spotkanie: Daniel Kopacz - Przyroda sowami przeplatana
•  godz. 12.15 Spotkanie: Mateusz Piesiak - W świecie czapli, jeleni i in-

nych stworzeń
•  godz. 13.00 Spotkanie: Sławomir Skupiński - prezentacja filmu Zadzi-

wiający świat chrząszczy
•  godz. 14.15 Gość Specjalny: Magdalena Sarat - Wiedza nie dana raz 

na zawsze
•  godz. 15.00 Spotkanie: Bartosz Stróżyński - Podwodne zauroczenie, 

piękno i harmonia w naturze
•  godz. 19.00 Wejściówka, Plac Teatralny 1: wernisaż wystawy Islandzkie 

żywioły Mateusza Ściborskiego
25.11. (niedziela)
Od Nowa: **

•  godz. 11.00 Spotkanie: Waldemar Wojdylak - Nocni łowcy
•  godz. 11.45 Spotkanie: Józef Romasz - prezentacja filmu „Żywot  

chruścika”
•  godz. 13.15 Spotkanie: Cezary Korkosz
•  godz. 14.15 Spotkanie: Piotr Dziełakowski
•  godz. 15.00 Uroczyste zakończenie festiwalu
W programie: Goście Specjalni Festiwalu: Filmdzsungel Studio z Węgier - 
prezentacja filmu Żurawie w przestworzach
** Wstęp wolny, *** Spotkanie adresowane tylko do uczniów i grona pedagogicznego szkoły.
**** Wstęp wolny wyłącznie na wernisaż wystawy.

FUNDACJA BIURO KULTURY, www.mlodekino.pl
 
Młode Kino – Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży
29.11.-1.12. (czwartek-sobota)

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

Mała Rapsodia Polska na stulecie niepodległości
8.11. (czwartek), godz. 18.00
Toruńskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
przyjmą muzyczny charakter wydarzeniem łączącym w sobie podniosły cha-
rakter uroczystości i radosny nastrój świętowania. Jego pierwszą część sta-
nowić będzie koncert Mała Rapsodia Polska – połączenie muzyki klasycznej 
z malarstwem i poezją. Koncert stworzony przez kompozytora i pianistę 
Janusza Blecharza. Natchnienie dla artysty stanowiły prace innego twór-
cy – profesora Czesława Dźwigaja, rzeźbiarza, malarza i grafika. Malar-
ski tetraptyk, który stał się inspiracją do stworzenia widowiska, stanowić 
będzie multimedialną scenografię koncertu. Skomponowana przez Ble-
charza muzyka wykonywana będzie przez muzyków z Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej, którym towarzyszyć będą chór z solistką Moniką Gęba-
lą oraz aktor Artur Dziurman. W drugiej części koncertu toruńskiej publicz-
ności zaprezentuje się, ze swoim autorskim repertuarem, aktor filmowy 
i teatralny Tomasz Karolak wraz z zespołem Pączki w Tłuszczu. Muzycy 
zaproponują zupełnie inne, rockowo-popowe podejście do świętowania 
tego niezwykłego jubileuszu.
Bilety: 25, 15 zł, dla posiadaczy Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny - 10 zł, dostępne w kasie 
CKK Jordanki oraz w sklepie Pamiątki pod Ratuszem. Miejsce: Aula UMK

6. Festiwal Sztuki Faktu „Łączy nas historia”, 22-24.11. (czw.-sobota)
Festiwal jak co roku poświęcony będzie gatunkom wyrastającym ze sztu-
ki faktu w filmie, telewizji i teatrze. Motto tegorocznej edycji „Łączy nas 
historia” związane jest z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Organizatorzy przewidują konkurs na reportaż telewizyjny i do-
kument z pogranicza reportażu. Celem konkursu jest promocja gatunków 
misyjnych, w tym reportażu, dokumentu i teatru faktu oraz kształtowanie 
nowej generacji reporterów i dokumentalistów. 
W programie m.in.: 
• przegląd etiud Mistrzów Polskiego Kina PWSFTviT
•  pokazy filmów fabularnych opartych na faktach tj. „Dywizjon 303.  

Historia Prawdziwa”, „Katyń. Ostatni Świadek”, „Młynarski. Piosenka 
finałowa”

•  pokazy dokumentów z programu Międzynarodowej Konferencji INPUT 
2018 „Świat od środka”

•  spotkania z zespołami reporterskimi w ramach Nocy Reporterów prowa-
dzonej przez Katarzynę Marcysiak

•  warsztaty prowadzone przez Marcina Sautera, Jacka Snopkiewicza, prof. 
Jacka Grudnia

•  spotkanie z dziennikarzami TVP Historia
•  sesje plenerowe zwieńczone wystawą „Nasz niebezpieczny świat” Mar-

ka i Jadwigi Czarneckich
•  Gala Zamknięcia, podczas której wręczone zostaną nagrody laureatom 

konkursu na najlepszy reportaż. Galę uświetnią występy Agnieszki Twar-
dowskiej i zespołu Igora Nowickiego, a na  zakończenie koncert Piotra 
Machalicy „Mój ulubiony Młynarski”.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.sztukafaktu.pl
Miejsce: Od Nowa, gala – Jordanki

IINNI ORGANIZATORZY
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Projekcje filmowe i spotkania promujące ciekawe, mądre kino skierowane 
do młodszej publiczności.

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

VIII Festiwal Cichej Muzyki - Bach. Między lutniami
25.11. (niedziela), godz. 17.00
Program w całości poświęcony jest muzyce Jana Sebastiana Bacha. Sam 
Bach prawdopodobnie nie grał na lutni, lecz – co bardzo istotne – miał 
stale styczność z czołowymi lutnistami mieszkającymi w Niemczech. Bach 
i lutnia to temat tajemniczy, pełen wątpliwości i niekończących się dysku-
sji. Oczywiście specyfika uderzanego dźwięku była zawsze źródłem fascy-
nacji dla wielkiego kompozytora. Bez końca toczy się spór o to, czy jego 
utwory lutniowe zostały napisane na Lautenwerk („klawesyn lutniowy”) 
czy samą lutnię.
Wykonawcy: Anna Kowalska - lutnia barokowa, Anton Birula - lutnia baro-
kowa. Słowo: Jakub Burzyński Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

FUNDACJA ARCHIPELAG INICJATYW 

Barbarka ‘39, 14.11. (środa)
•  od godz. 18.00 Wystawa „Zapomniani Kaci Hitlera” przygotowana przez 

Instytut Pamięci Narodowej (dostępna również po koncertach)
•  godz. 19.00 Koncert Waglewski Fisz Emade
Barbarka ’39 to wydarzenie przypominające - poprzez kulturę i sztukę - 
o tragicznych wydarzeniach, które rozpoczęły się w październiku 1939 r.  
w Toruniu. Niemieckie oddziały organizacji Selbstschutz dokonały zbio-
rowej egzekucji toruńskiej inteligencji (zamordowano co najmniej 600 
osób). Integralną częścią wydarzenia jest gra terenowa dla uczniów toruń-
skich szkół z udziałem grup rekonstrukcyjnych na terenie Osady Leśnej 
Barbarka, która odbyła się 25.10
O artystach: Zespół złożony z członków rodziny Waglewskich (Wojtek „Wa-
giel”, Bartosz „Fisz” i Piotr „Emade”) zawiązał się po nagraniu Męskiej Mu-
zyki – okrytej platyną płyty, której towarzyszyły spektakularne i cieszące się 
ogromną popularnością występy na żywo. Następny był album „Matka, Syn, 
Bóg” powstawał od kwietnia do sierpnia 2013. Jego producentem muzycz-
nym jest Emade, który także gra we wszystkich utworach na perkusji. Sło-
wa napisali Fisz (głos, gitara basowa) i Wojciech Waglewski (głos, gitary). 
Koncerty Waglewskich wyróżnia niezwykła energia i atmosfera. Bogactwo 
muzycznych inspiracji i horyzontów muzyków łączy się na scenie z radością 
i energią wspólnego spotkania, sprawiając, że każdy z ich występów staje 
się niezapomnianym przeżyciem. Koncert poprzedzi opowieść historyczna 
przybliżająca historię wydarzeń na Barbarce. 
Miejsce: Dwór Artusa. Darmowe wejściówki dostępne od 5.11. na stronie abilet.pl. Jedna osoba 
może uzyskać maksymalnie 2 bilety. Ograniczona pula wejściówek dostępna będzie również w Ka-
mienicy Inicjatyw od 5.11. W dniu koncertu w miarę dostępności miejsca będziemy wpuszczać 
osoby od godziny 19.15. Uwaga! Miejsca jedynie stojące

CK DWÓR ARTUSA, TEATR HORZYCY, UMK, BRANDO’S MUSIC

Toruńskie obchody 100-lecia praw wyborczych kobiet
8.11. (czwartek), godz. 18.30 DKKF Szpulka: Boski porządek – pokaz 
filmu i dyskusja

Szwajcarska komedia obyczajowa w reżyserii Petry Volpe. Film opowia-
da historię gospodyń domowych z małego szwajcarskiego miasteczka, 
które zaczynają walczyć o prawa wyborcze kobiet (uzyskane w 1971 r.). 
Przeciwstawiają się lokalnej społeczności oraz swoim bliskim i poznają, 
czym jest kobieca solidarność. Po seansie rozmowa o filmie przy kawie, 
herbacie i ciastkach. Dyskusję poprowadzą członkinie grupy Toruńskie 
Dziewuchy: Natalia Waloch i Marta Kołacz. Podczas projekcji i dyskusji 
zapewniamy bezpłatną opiekę dla dzieci od 3 roku życia. 
Wydarzenie jest wspólną inicjatywą grupy Toruńskie Dziewuchy, Fundacji „Nieograniczona”  
im. Bogny Olszewskiej oraz Centrum Kultury Dwór Artusa. Wstęp wolny. Miejsce: Dwór Artusa

24.11. (sobota), godz. 20.00 Bal Sufrażystek 
Toruńskie Dziewuchy zapraszają na bal kostiumowy dla uczczenia wywal-
czenia 100 lat temu przez kobiety praw wyborczych. W programie m.in. 
konkurs na najciekawszą stylizację. Wstęp wolny. Klub Brando’s Music, ul. Żeglarska 25

26.11. (poniedziałek), godz. 18.00 Mam głos! – warsztaty teatralne
Mam prawo do wyboru. Mam prawo do decydowania. Mam prawo do gło-
su. Co to znaczy „mieć głos”? W jakich sytuacjach go tłumimy? Jak mówić, 
by nas słyszano? Jak możemy zadbać o moc głosu, zarówno w życiu pry-
watnym, jak i publicznym? Zapraszamy na twórcze poszukiwania. Podczas 
warsztatów wykorzystane zostaną techniki teatralne oraz choreograficzne. 
Prowadzenie: Katarzyna Peplinska-Pietrzak – pedagożka teatru, drama-
turżka, absolwentka performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wstęp: 5 zł. Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób. Zapisy: edukacja@teatr.torun.pl.  
Miejsce: Teatr im. Wilama Horzycy 

28.11. (środa), godz. 16.00 Debata Wydziału Nauk Historycznych  
na stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce
Stulecie praw wyborczych Polek stanowi doskonałą okazję do dysku-
sji o historycznych okolicznościach ich uzyskania. Dyskusję tę chcemy 
rozszerzyć także na aspekty kulturowe, prawne i współczesne. Oprócz 
dyskusji zaproszonych panelistek(ów) przewidziano czas na debatę z pu-
blicznością. 
Wstęp wolny. Miejsce: Collegium Humanisticum UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1

4.12. (wtorek), godz. 18.30 Toruńskie Dziewuchy pytają o żeńskie 
końcówki – debata 
Filolożka, prezydentka, chirurżka... Ministra czy ministerka? Czy warto 
być kierowniczką czy lepiej panią kierownik? Czy feminatywy są ważne? 
Czym jest gender mainstreaming? Czy język wpływa na rzeczywistość? 
I dlaczego to czasem śmiesznie brzmi? Toruńskie Dziewuchy zapraszają 
na debatę poświęconą żeńskim formom, w której wezmą udział zarów-
no osoby opowiadające się za szerokim stosowaniem feminatywów, jak 
i sceptyczne wobec takich zmian językowych. Wstęp wolny. Miejsce: Dwór Artusa

STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH „MOTYKA”
www.facebook.com/StowarzyszebieMotyka/

Rodzinny Piknik Tolerancji, 17.11. (sobota), godz. 14.30-18.00
Piknik rozpocznie się wykładem, na którym dowiemy się, czym są i jak 
powstają stereotypy. Głównym punktem programu będzie Żywa Biblio-
teka, a podczas niej wielu wspaniałych gości. Będziemy mieli okazję 
porozmawiać m.in. z pastorem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
Chinką mieszkającą w Polsce, mężczyzną transseksualnym czy weganką. 
W oczekiwaniu na „książki” będzie można wziąć udział w wielu cieka-
wych dyskusjach i mini-warsztatach. Nie zabraknie też atrakcji dla naj-
młodszych, więc zapraszamy z całymi rodzinami. 
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej
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KULTURHAUZ
ul. Poniatowskiego 5/2, www.kulturhauz.com

Zakład Turystyki Alternatywnej, 3-4.11. (sb-nd), godz. 12.00-15.00 
Zbiór Nagrań - warsztaty antropologii dźwięku dla młodzieży. Prowadze-
nie: Rafał Kołacki. Wstęp wolny. Zapisy: kulturhauz@gmail.com

Koalicja Kulturotwórców 
3-4.11. (sobota-niedziela), godz. 15.00-18.00 warsztaty dla animatorów: 
Zapomniany język. Prowadzenie: Maria Stafyniak
Wstęp wolny. Zapisy: koalicjakulturotworcow@gmail.com

6, 13, 20, 27.11. (wtorek), godz. 12.00-17.00 inkubator – dyżur otwarty
10, 17.11. (sobota), godz. 11.00 toruńska wizyta studyjna
Wstęp wolny. Zapisy: koalicjakulturotworcow@gmail.com

10-11.11. (sobota-niedziela), godz. 12.00 Warsztaty z Justyną Sobczyk
Wstęp wolny. Zapisy: koalicjakulturotworcow@gmail.com

Mikrorezydencja #2 - Pavel Sterec, 5.11. (poniedziałek), godz. 19.30
Spotkanie z artystą, prezentacja ostatnich działań, łączących w sobie 
sztukę zaangażowaną publicznie z aktywizmem. Artysta przedstawi meto-
dologię pracy ze studentami Akademii Sztuki w Brnie, działania w ramach 
Klimakemp 2018 oraz kilkumiesięcznego pobytu twórczego w Bratysła-
wie.
Koncert: Mikrobi.T, 16.11. (piątek), godz. 21.00 
Mikrobi.T to trio swobodnie łączące elektroniczne brzmienia z elemen-
tami muzyki improwizowanej. Zespół na debiucie z 2014 roku „Binary 
Beats” oraz drugiej płycie „Organic Drones”, w nowatorski sposób łączył 
analogowe bity z organicznym brzmieniem akustycznych instrumentów. 
Nowa płyta „Afronauts” to radosna eksplozja dźwięku powstała z połą-
czenia fascynacji afrykańskimi rytmami i brzmienia saksofonu, gitary oraz 
analogowych syntezatorów.
Koncert: Lumpeks, 17.11. (sobota), godz. 21.00 
Louis Laurain: trąbka, Pierre Borel: saksofon altowy, Olga Kozieł: głos 
i perkusja, Sébastien Beliah: kontrabas
Koncert: Kresten Osgood (DK) / Szymon Pimpon Gąsiorek (PL) Duo
22.11. (czwartek), godz. 21.00 
Dwójka perkusistów-multiinstrumentalistów, kompozytorów, liderów i or-
ganizatorów łączy siły w wybuchowym duecie. Kresten Osgood to duńska 
legenda. Od ponad dwudziestu lat jednoczy sceny free, jazzu, popu, roc-
ka, muzyki elektronicznej czy hip-hopu. Niezmiennie zaskakuje każdym 
występem i jest wśród głównych postaci inspirujących młodsze pokolenia 
improwizatorów i muzyków poszukujących. Szymon Gąsiorek to polski 
perkusista, kompozytor i improwizator zamieszkały w Kopenhadze, ak-
tywny w wielu kontekstach. Absolwetnt Rytmisk Musikkonservatorium 
w Kopenhadze.
Koncert: Alameda 4, 23.11. (piątek), godz. 21.00
Tomasz Popowski - perkusja, Mikołaj Zieliński  - gitara basowa, Jakub Zio-
łek - gitara elektryczna oraz Krzysztof Kaliski – gitara. Zespół przekłada 
język muzyki blisko- i dalekowschodniej na brzmienia kwartetu rockowe-
go. Inspirację dla utworów stanowią melodie buriackie, hinduskie, pamir-
skie oraz tajskie, z których zespół tworzy własne, oryginalne kompozycje 
w duchu bardziej ekstremalnych odmian muzyki rockowej.
I Regionalne Forum Kulturotwórców, 24.11. (sob.), godz. 10.00-16.30 
Wstęp wolny. Zapisy: koalicjakulturotworcow@gmail.com. Miejsce: CKK Jordanki

Koncert: Yegor Zabelov, 24.11. (sobota), godz. 21.00
Jeden z najbardziej oryginalnych akordeonistów we współczesnej muzy-
ce białoruskiej, kompozytor, autor muzyki do wielu spektakli i filmów. 
Założyciel zespołów Gurzuf i Yegor Zabelov Trio.
Otrzymał honorową nagrodę w dziedzinie sztuki współczesnej (Sankt Pe-
tersburg, 2010), zagrał szereg koncertów w całej Europie. Jego muzykę 
można scharakteryzować jako eksperymentalne połączenie akordeono-
wego rocka, awangardowego jazzu ze szczyptą punka i neoklasyki. 
Koncert: Vandermark, Trzaska, Górczynski, 25.11. (niedz.), godz. 21.00
Michał Górczyński - klarnet basowy, klarnet kontrabasowy, Mikołaj Trza-
ska - klarnet basowy, saksofon barytonowy i altowy, Ken Vandermark - 
klarnet B, klarnet basowy, saksofon tenorowy 

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

Modlitwa za Ojczyznę - uwierz Polsko, 4.11. (niedziela), godz. 16.00
Wędrówka po naszej historii ukazująca, że walka o niepodległość od za-
rania naszych dziejów była także walką duchową, opartą o podstawowy 
katalog wartości zawarty w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna”. W wyko-
naniu chóru sanktuaryjnego Perpetuo Soccorso usłyszymy fragmenty 
Litanii Narodu Polskiego i inne utwory z naszą historią związane, takie 
jak Bogurodzica, Gaude Mater, Modlitwa o pokój, czy tytułowa Uwierz 
Polsko. Wstęp wolny

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express – Ludzie: Przystanek Tunezja 
29.11. (czwartek), godz. 17.00 Gość: Lotfi Mansour
Podczas comiesięcznych spotkań tym razem oddamy głos nie przedstawi-
cielom środowisk akademickich, jak miało to miejsce w trakcie pierwszej 
edycji projektu, lecz przedstawicielom tego właśnie świata i tej właśnie 
kultury, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę i tu, w naszym 
regionie znaleźli swoje miejsce na Ziemi. Zaproszeni do udziału goście, 
pochodzący z różnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, nie 
tylko prezentują wciąż tak mało znany, a zarazem tak intrygujący świat 
muzułmańskiego Orientu, jego dziejów i współczesności oraz różnych 
aspektów kultury, ale przede wszystkim skonfrontują ten świat z naszym 
światem, pokazując cały bagaż doświadczeń, który stał się ich udziałem 
z chwilą wyboru naszego kraju i naszego regionu na swoją dużą i małą 
ojczyznę. Miejsce: CSW. Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

33. Koncert Towarzyski z cyklu Wirtuozi Klasyki, 7.11. (śr.), godz. 18.30
Wystąpią młodzi muzycy związani z naszym regionem: Michał Tyrański  
- trąbka, Paulino Taica-Frias – puzon, Ewa Radziejewska – fortepian; go-
ścinnie: Jakub Hejnicki – werbel. W programie: Tomasz Stolarczyk - Per-
petuum Mobile na puzon solo; Sammy Nestico - Portrait of a Trumpet na 
trąbkę i fortepian; Stjepan Sulek - Sonata Vox Gabrieli na puzon i forte-
pian, Kevin McKee - Centennial Horizon na trąbkę i fortepian, Jules Mazel-
lier - Solo de Concours na puzon i fortepian, Magdalena Cynk - Planetoida 
14382 Woszczyk na puzon i werbel, Joseph Turrin - Fandango na trąbkę, 
puzon i fortepian. Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny
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FUNDACJA CHOPIN W OGRODZIE SZTUK
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK
KOŁO NAUKOWE „PORTAMUS GAUDIUM”
ul. Gagarina 37

IV Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej
24.11. (sobota), godz. 10.00
Przegląd jak zawsze odbywa się w bliskości wspomnienia liturgicznego 
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Program:
•  Msza Święta
•  przesłuchania konkursowe
•  prelekcja o muzyce w liturgii dla prowadzących zespoły i opiekunów
•  koncert Gwiazdy Festiwalu - zespołu Wyższego Seminarium Duchowne-

go w Toruniu „Synowie”
•  narada jury, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Miejsce: Wydział Teologiczny UMK
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.11. W konkursie mogą uczestniczyć schole i zespoły wo-
kalne (od 9 osób) działające przy parafiach i kościołach. Występujący zobowiązani są przygoto-
wać dwa utwory: pieśń tradycyjną oraz piosenkę religijną. Od zespołów wymagana jest aranżacja 
muzyczna wykonywana na żywo, Organizator dopuszcza podkład półmechaniczny (np. keyboard). 
Zakwalifikowanie się do konkursu następuje na podstawie Karty Zgłoszenia, podpisanej przez pro-
wadzącego i opiekuna zespołu.

4ES NON PROFIT Sp. z o.o. 

Sztuka ludowa w codziennych przedmiotach użytkowych 
•  5.11. (poniedziałek), godz. 12.30 Poszewka na poduszkę
•  9.11. (piątek), godz. 13.30 Szklana misa na owoce
•  16.11. (piątek), godz. 13.30 Poszewka na poduszkę
Zapraszamy mieszkańców Torunia w wieku powyżej 60 lat.  W trakcie za-
jęć nauczymy, jak własnoręcznie przygotować ciekawe i piękne przedmio-
ty do użytku własnego.
Uczestnik może wziąć udział w max. 3 spotkaniach. Udział bezpłatny. 
Zgłoszenia: tel. 600-764-495, mail: biuro@4es.com.pl
Miejsce: Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22

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.

Wieczór pieśni patriotycznych, 8.11. (czwartek), godz. 16.00
Wspólne śpiewanie znanych i mniej znanych pieśni patriotycznych z oka-
zji Święta Niepodległości.
Spotkanie z prawnikiem, 15.11. (czwartek), godz. 16.00
Tematyka spotkania oparta o indywidualne pytania uczestników spotkania
Zabawa andrzejkowa, 29.11. (czwartek), godz. 16.00

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

Koncert zespołu Balkan Trio, 4.11. (niedziela), godz. 17.00 
Grupa wykonuje instrumentalne i wokalno-instrumentalne utwory z kręgu 
kultury bałkańskiej. W programie muzyka bułgarska, serbska, macedoń-
ska, romska. Są to zarówno tradycyjne, ludowe utwory, jak i przeboje wy-
promowane przez Gorana Bregovica (Mesecina, Kalashnikov), oraz popu-
larne romskie utwory (Bubamara, Caj Sukarija). 
Bilety: 30 zł (w cenie deser), rezerwacje:  56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

 Koncert pioseki francuskiej, 18.11. (niedziela), godz. 17.00
Święto młodego wina Beaujolais. Na jakiś czas zawitamy pod dachy Pa-
ryża, gdzie ugoszczą nas Katarzyna Majchrzak oraz Leszek Miliński z re-
pertuarem piosenki francuskiej - pojawią się utwory Edith Piaf, Dalidy, 
Joe Dassin. Przy muzyce i śpiewie znajdzie się także okazja do degustacji 
francuskiego wina Beaujolais Nouveau.
Bilety: 30 zł (w cenie lampka wina), rezerwacje:  56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

Impreza andrzejkowa, 24.11. (sobota), godz. 20.00-2.00
Sale wypełni muzyka grana przez DJ-a. Będziemy wróżyli lejąc wosk 
i spróbujemy spojrzeć w przyszłość wykorzystując pozostałe andrzejko-
we tradycje... Cena: 80 zł, rezerwacje:  56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

Dyżury przewodnickie w Forcie IV: piątki i soboty, godz. 20.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).
Bilety wstępu: Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, 
studenci, emeryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób): ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za 
przewodnika, normalny 7 zł + opłata za przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 35 zł + koszt pochodni, dla grupy do 45 osób 60 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 
100 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) – 500 zł
Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 70 zł, z przewodnikiem – 120 zł,  
z przewodnikiem w mundurze -200 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

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

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

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

Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść się 
w czasie i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu najsłyn-
niejszych opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skórze. 
Utalentowani bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licznych 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 doro-
słych 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 piernikami, a dla dorosłych 
piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 
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11
2.11. (piątek)

  godz. 19.00  Zaduszki Jazzowe – koncert L.A. Trio,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Sosnowski – koncert,  Od Nowa
   Wystawy prac II Miejskiego Konkursu „Prezydentem być” oraz Pejzaż z drze-
wami, do 30.11.,  OPP Dom Harcerza

3.11. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza
  godz. 15.00  Zza kulis. Anegdoty teatralne. Odc. 2,  Wejściówka
  godz. 17.00  Piaskowy Koncert Muzyki Filmowej,  Jordanki
  godz. 18.00  Zaduszki poetyckie – ballady rosyjskie i nie tylko,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  National Theatre w Kinie Centrum,  CSW 
  godz. 20.00  Power Of Trinity – koncert,  Od Nowa

4.11. (niedziela)
  godz. 16.00  Modlitwa za Ojczyznę - uwierz Polsko,  parafia św. Józefa
  godz. 17.00  Koncert zespołu Balkan Trio,  Fort IV
  godz. 18.00  Michał Bajor - Od Kofty... do Korcza,  Jordanki
  godz. 18.00  Gala Operowo-Operetkowa – Sonori Ensemble,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Świat Po Mojemu: Marokańska sinusoida,  Wejściówka
  godz. 20.00  Zeus,  Lizard King Toruń

5.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Stanisław Grzesiuk - król życia,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Architektura w Wozowni: Maciej Miłobędzki,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Piernikajki, czyli toruńskie piernikowe bajki – wątki podgórskie, 
 Książnica Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Eklektik Fest 2018,  HRP Pamela
  godz. 19.30  Mikrorezydencja #2 - Pavel Sterec,  Kulturhauz
   Kiermasz taniej książki, do 9.11.,  Książnica, Filia nr 12, ul. Fałata
   Stand up: Sipika vs Jakszewicz,  Klub NRD

6.11. (wtorek)
  godz. 16.00  Powiew skrzydeł motyla. Wystawa prac Grażyny Borowskiej,  
do 4.12.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 16.30  Jesienne lampiony z dyni,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Rozmowa z Małgorzatą Czyńską o twórczości Mariny Abramović, 
pokaz filmu „Artystka obecna”,  CSW
  godz. 18.00  100 obrazów na stulecie niepodległości – wernisaż wystawy, 
do 30.11.,  Dwór Artusa, Dom Muz
  godz. 20.00  Artus Festival: Jazz Band Młynarski-Masecki,  Dwór Artusa

7.11. (środa)
  godz. 12.00  Seniorskie ujęcia,  CSW
  godz. 16.00  Międzypokoleniowa grupa teatralna,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne: pokaz filmu „Winni”,  CSW
  godz. 18.00  Czemu tak rychło, Panie?,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 18.30  Wirtuozi Klasyki – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Magdalena Chomiak - Witryny sklepowe, do 7.12.,  Od Nowa

DZIEŃ PO DNIU
LISTOPAD 2018

  godz. 19.00  Warsztaty Djembe - Nauka gry na bębnach afrykańskich,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Świat Od Nowa: Polska w zmieniającym się świecie. Wyzwania 
dla polityki i gospodarki,  Od Nowa

8.11. (czwartek)
  godz. 10.00  Projekcja filmu z audiodeskrypcją,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00  Wieczór pieśni patriotycznych,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.30  Jesienna manufaktura – ciepło filcu,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Spotkanie z Mistrzem Mowy Polskiej: Janusz Kukuła,  Książni-
ca Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  LinkedIn Local Toruń #1,  Od Nowa
  godz. 18.00  Mała Rapsodia Polska na stulecie niepodległości,  Aula UMK
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie z Joanną Ostrowską,  CSW
  godz. 18.30  Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka”,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  En Tournèe Kwiatkowscy Akustycznie,  Jordanki
   Koncert: Sonbird,  Klub NRD

9.11. (piątek)
  godz. 11.30  Spotkanie z Pawłem Fajdkiem,  Od Nowa
  godz. 18.00  Koncert Żeby Polska była Polską,  MDK
  godz. 18.00 Film „Wieś pływających krów” i spotkanie z reżyserką,  CSW
  godz. 18.00  Marian Stępak - Z notatnika, Dy Tagowska - Nagle – ten fatalny 
moment!, do 2.12., Dawid Czycz - Black Noise, do 28.11.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Zapraszamy na pirzoki! – spotkanie rodzinne,  Muzeum Etno-
graficzne
  godz. 18.30  Artus Festival: Wiesław Myśliwski – spotkanie,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Koncert Niepodległościowy TOS,  Jordanki
  godz. 19.00  Pidżama Porno – koncert,  Od Nowa
  godz. 19.00  Varius Manx & Kasia Stankiewicz,  Aula UMK
   Koncert: Sarius, Afterparty: Co Cie Trapy,  Klub NRD
   Sto Lat! Nauka Polska, do 27.01.,  Dom Mikołaja Kopernika

10.11. (sobota)
  godz. 10.00-18.00 , także 11.11. 5-lecie  CN Młyn Wiedzy 
  godz. 12.00  Artus Festival: Art Lab – muzyczne warsztaty,  Dwór Artusa
  godz. 13.00-15.00  Warsztaty Rodzinne „Z radością nam do twarzy ”,  OPP 
Dom Harcerza 
  godz. 19.00  Sceny dla dorosłych czyli sztuka kochania,  Aula UMK
  godz. 20.00  Dice, Machaon, Starting Over – koncert,  Od Nowa
   Weekend „2 za 1”, do 11.11.,  Muzeum Okręgowe

11.11. (niedziela)
  godz. 11.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy
  godz. 11.11  Pro Polonia Jubilatea – 100 lat!, do 30.11.,  Galeria ZPAP
  godz. 16.00  Symfonika Familijna, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 17.00  Dimitris Tzamouranis, do 13.01.2019,  Galeria Fundacji Tumult
  godz. 18.30  Malarstwo wciąż żywe… W poszukiwaniu nowoczesności,  
do 13.01.2019,  CSW

12.11. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Campus HRPP - warsztaty gitarowe oraz prezentacja  
Plexsound,  HRP Pamela
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  godz. 19.00  Grupa Teraz – Legendy nowego miasta,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Plexsound Festival 2018,  HRP Pamela
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

13.11. (wtorek)
  godz. 10.00-14.30  Ad maiora natus sum. Droga do świętości Stanisława 
Kostki SJ (1550–1568) – konferencja, godz. 12.00 – otwarcie wystawy, do 
9.12.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 17.00  Wieczór bibliofilski: Toruńskie Ksiąg Miłowanie - 5. rocznica 
śmierci Janiny Huppenthal,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 
  godz. 18.00  Litero-Twórcy i Książko-File. O toruńskich publikacjach,  
wydawcach i bibliotekach,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.30  Artus Festival: Artur Orzech – spotkanie,  Dwór Artusa

14.11. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora,  CSW
  godz. 16.00  Popołudnie z planszówkami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00 dzieci i 18.00 młodzież i dorośli  Książkożercy,  WOAK
  godz. 18.00  Spotkanie z autorkami książki „Kreatywne pisanie. 12 debiu-
tów” , Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  od godz. 18.00  Barbarka’39, koncert Waglewski Fisz Emade,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Włączamy razem teatr! - spektakl,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW 
  godz. 19.00  Spotkanie z Aliną Czyżniewską,  Wejściówka
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Agata Wrońska - podróżująca motocyklist-
ka, czyli o niesamowitych wyprawach na dwóch kółkach,  Od Nowa

15.11. (czwartek)
  godz. 13.30  Toruńska Uprawa Plakatu – warsztaty,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00  Spotkanie z prawnikiem,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  XVI-wieczne toruńskie druki Koteniusza – uwagi o języku wy-
branych tekstów,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz. 18.00  Portret trumienny w Polsce i nie tylko,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.00  9 spojrzeń – Toruńskie Spacery Fotograficzne z wizytą w Getyn-
dze i Lejdzie, do 10.12.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 18.00-21.00  Wieczór dla dorosłych,  CN Młyn Wiedzy 
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie z Mariuszem S. Kusionem,  CSW 
  godz. 19.00  Gloria Campaner & Leszek Możdżer,  Jordanki
  godz. 19.00  Artus Festival: Gloria Campaner & Leszek Możdżer,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Otwarcie wystawy prac poplenerowych warsztatów plastycz-
nych Górzno 2018,  MDK
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters: Maia Varshanidze i Nini Karosanidze - 
Jesienne rozmowy o Gruzji,  Hanza Cafe
  godz. 20.00  Paraliż Band – koncert,  Od Nowa

16.11. (piątek)
  10.00-16.00  Konferencja Naukowa Muzealników Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.30 i 20.30  Spektakl Pikantni,  Jordanki
  godz. 18.00  Koncert charytatywny dla Pauliny,  MDK
  godz. 18.00  FotoGRAFIA: Krótka historia panoramicznego oglądu świata,  CSW
  godz. 19.00  Artus Festival: Koncerty Showcase, także 17.11.,  Dwór Artusa 

  godz. 19.00  29. Toruń Blues Meeting, do 17.11.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Czarna komedia – spektakl,  Aula UMK
  godz. 21.00  Koncert: Mikrobi.T,  Kulturhauz
   Koncert: Ted Nemeth, Afterparty: Welcome to Funkytown #2!,  Klub NRD

17.11. (sobota)
  godz. 10.00-19.00  Hybrydowość w grafice – sesja naukowa,  Wozownia
  godz. 11.00  Kolory jesieni – poranek teatralny,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Spacery Tematyczne: Stacja końcowa. Odrodzona Polska,  CSW
  godz. 12.00  Bajki z rzutnika,  CSW 
  godz. 14.30-18.00  Rodzinny Piknik Tolerancji,  CSW
  godz. 16.00  Słowa –Szepty - potkanie z Wiesławą Kwinto-Koczan,  MDK
  godz. 17.00  Andy – podróż w czasie. Śladami polskich odkrywców,  Muzeum 
Podróżników
  godz. 18.00  Musical Pan Kleks. Powrót – premiera,  Jordanki
  godz. 19.00-24.00  Czwarta Noc Gier Planszowych,  Książnica Kopernikań-
ska, ul. Słowackiego
  godz. 21.00  Koncert: Lumpeks,  Kulturhauz

18.11. (niedziela)
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 12.00  Salon Poezji: Wisława Szymborska i Michał Rusinek,  Teatr 
Horzycy

  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 17.00  Koncert pioseki francuskiej,  Fort IV
  godz. 18.00  IRA – 30-lecie zespołu,  Aula UMK
  godz. 19.00  Koncert Dom o Zielonych Progach,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Muzyka zespołu Metallica symfonicznie,  Jordanki
  godz. 19.00  Artus Festival: Marcelina – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Sarsa #Zakryjtour – koncert,  Od Nowa
  godz. 19.00  The Dumplings,  Lizard King Toruń
   Koncert: Lonker See,  Klub NRD

19.11. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Pasje nitką pisane, do 25.01.2019,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Apteka, support Ave,  HRP Pamela
   Kiermasz za grosik, do 23.11.,  Książnica, Filia nr 14, ul. Łyskowskiego

20.11. (wtorek)
  godz. 11.00  Drogi do niepodległości, do 2.12.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Historia mody. Moda w świecie muzułmańskim,  CSW
  godz. 18.00  Film „Dziennik z podróży” i spotkanie z Tadeuszem Rolke,  CSW
  godz. 19.00  Artus Festival: Andrzej Jagodziński i Przyjaciele – piosenki i mu-
zyka Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Wszechnica Feministyczna,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 20.30  Tribute to: Zbigniew Wodecki by Wodecki Twist Festial,  Jordanki

21.11. (środa)
  godz. 16.45  Historia fotografii,  WOAK
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy 
  godz. 18.00  Pokaz filmu „Touch Me Not” i warsztaty „Jesteś”,  CSW
  godz. 18.00  Marek Czarnecki, Jadwiga Elżbieta Czarnecka - Nasz Niebez-
pieczny Świat, do 31.12.,  Mała Galeria Fotografii ZPAF
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  godz. 19.00  Artus Festival: Od Republiki do Lao Che, czyli polskie piosenki 
na kujawską nutę,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Lao Che – koncert,  Aula UMK
  godz. 19.00  Świat Po Mojemu: Kirgistan i Mongolia,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 21.00  Koncert: Vandermark, Trzaska, Górczynski,  Kulturhauz
   Koncert: Syny,  Klub NRD
   Piernikowy Festyn „Święta Katarzyna wypiek rozpoczyna…”,  Muzeum 
Toruńskiego Piernika

26.11. (poniedziałek)
  godz. 16.30  Warsztaty Liściakowe,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.30  Wodecki Symfonicznie,  Jordanki
  godz. 18.00  100-lecie praw wyborczych kobiet: Mam głos! – warsztaty 
teatralne,  Teatr im. Wilama Horzycy 
  godz. 19.00  Arek Jakubik Solo,  HRP Pamela 

27.11. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką,  CSW
  godz. 18.00  Projekt dla…: Cezary Lisowski: Dobry design zawsze w cenie – 
wykład,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Maleńczuk gra Młynarskiego,  Jordanki
  godz. 19.00  Koncert finałowy Festiwalu Stachura Cała jaskrawość,  Aula UMK

28.11. (środa)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW 
  godz. 16.00  Debata Wydziału Nauk Historycznych na stulecie praw wybor-
czych kobiet w Polsce,  Collegium Humanisticum
  godz. 17.00 i 20.00  Teatr 6.Piętro: Bóg Mordu,  Jordanki
  godz. 17.45  Ulotny wernisaż... czyli drugie życie liści, traw i kwiatów,  
do 7.12.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  W pierwszym rzędzie – spotkanie filmoznawcze,  WOAK 
  godz. 18.00  Kacper Ruciński – Bóg jest mięsożerny - stand up,  Jordanki

29.11. (czwartek)
  godz. 12.00  Nie tylko pannom z wróżby nadzieja,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Zabawa andrzejkowa,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Orient Express – Przystanek Tunezja,  CSW 
  godz. 18.00  Nieprzeciętna Kobieta - Pani Profesor Cecylia z Łubieńskich 
Iwaniszewska,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Bal Andrzejkowy,  OPP Dom Harcerza 
  godz. 18.00  Pokaz filmu „Smog Wars” i spotkanie z twórcami,  CSW 
  godz. 19.00  O.S.T.R. – koncert,  Od Nowa
  godz. 20.00  Cisza Jak Ta – Premiera płyty,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Brodacze Live Act, Killedbycar, Dogs Head,  Lizard King Toruń
   Młode Kino – Festiwal Filmowy dla Dzieci i Młodzieży, do 1.12.

30.11. (piątek)
  godz. 15.00  Jubileusz 40-lecia Klubu Seniora „Podgórski Walczyk”,  Dom 
Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opo-
wieść, do 26.05.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Kwartet ProForma – Przesłuchanie Anioła,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Blue Cafe – koncert,  Od Nowa
  godz. 19.00  Koncert Andrzejkowy TOS Breakout Symfonicznie,  Jordanki
  godz. 19.00  Andrzejkowa Śląska Gala,  Aula UMK
  godz. 19.00  Nowa Scena Muzyczna: koncert muzyki klasycznej i rosyjskiej,  MDK

  godz. 18.30  Świat i okolice – Dlaczego warto podróżować?,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Show Szalonych Naukowców,  Aula UMK
  godz. 19.00  Raz Dwa Trzy – ważne piosenki,  Jordanki
  godz. 20.00  Jazz Club: Rafał Gorzycki Ensemble Tuning,  Od Nowa

22.11. (czwartek)
  godz. 11.00  Finał konkursu plastycznego Inspirowane poezją,  MDK
  godz. 18.00  Pierniczki dla Katarzynki – warsztaty,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.30  Artus Festival: Krzysztof Wielicki – spotkanie,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Kawiarnia Wejściówka 
  godz. 21.00  Koncert: Kresten Osgood (DK) / Szymon Pimpon Gąsiorek (PL) 
Duo,  Kulturhauz
  godz. 21.00  Pięć Dwa,  Lizard King Toruń
   Koncert: Rosalie,  Klub NRD
   6. Festiwal Sztuki Faktu „Łączy nas historia”, do 24.11.,  Od Nowa, Jordanki

23.11. (piątek)
  godz. 10.00  XII Przegląd Piosenki Jesiennej,  MDK
  godz. 16.30  Trzy sztuki w Antarktyce, do 13.01.,  Muzeum Podróżników
  godz. 19.00  Koncert zespołu Fregish Orchestra,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Błękitna rapsodia, koncert TOS,  Jordanki 
  godz. 20.00  Stanisława Celińska – koncert, Aula UMK
  godz. 21.00  Koncert: Alameda 4,  Kulturhauz
   XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii I Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury”, do 25.11.,  Dwór Artusa, Od Nowa, inne miejsca
   Koncert: 20-lecie Hemp Gru Eter Tour,  Klub NRD
   33. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, do 25.11.,  Baj Pomorski

24.11. (sobota)
  godz. 10.00  Sobota rękodzieła – amigurumi,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 10.00-14.00  Wymieńmy się,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 10.00-15.00  8. konferencja z cyklu Zabytki toruńskie młodszego po-
kolenia: Miejsca dla kultury i rozrywek: idee, architektura, ludzie,  Bibliote-
ka Diecezjalna, pl. ks. Frelichowskiego 1
  godz. 10.00-16.30  I Regionalne Forum Kulturotwórców,  CKK Jordanki
  godz. 10.00  IV Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej,  Wydział 
Teologiczny UMK 
  godz. 11.00  Elżbieta i Marek Lejbrandt  - Stany skupienia wody, do 15.12., 
 Od Nowa

  godz. 12.00  Spacery Tematyczne: Pomniki Starego Miasta,  CSW
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 16.00  Spotkanie z Tomaszem Ilnickim - Azyl. Zapiski Stalkera,  Ratusz 
Staromiejski
  godz. 18.00  Festiwal Sztuki Faktu – gala zakończenia,  Jordanki
  godz. 19.00  Artus Festival: Högni i Tęskno – koncert,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Nikt nie jest doskonały – spektakl,  Aula UMK
  godz. 19.00  wernisaż „Bramka B” fotografia z Islandii,  Wejściówka
  godz. 20.00  Urodziny Radia Sfera: Bryndal/Rychlicki,  Od Nowa
  godz. 20.00  Bal Sufrażystek,  Klub Brando’s Music
  godz. 20.00-2.00  Impreza andrzejkowa,  Fort IV
  godz. 21.00  Koncert: Yegor Zabelov,  Kulturhauz

25.11. (niedziela)
  godz. 17.00  VIII Festiwal Cichej Muzyki - Bach. Między lutniami,  Ratusz 
Staromiejski
  godz. 19.00  Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz,  Jordanki


