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

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, festiwalu Probaltica w dziale Inni organi-
zatorzy, spektakle Impresaryjnego Teatru Muzycznego w dziale Teatry)

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

Kreatywne warsztaty na Dzień Flagi, 2.05. (czwartek), godz. 14.30-16.30
Zapraszamy dzieci przed Dwór Artusa. Animatorki namalują na twarzy wy-
brany wzór, wspólnie wykonamy mały wiatraczek czy origami. Oczywiście 
w biało-czerwonym kolorze! Wstęp wolny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 3.05. (piątek), godz. 13.00 i 16.30
Zwiedzający pod okiem przewodnika mogą poznać liczne zakamarki budyn-
ku, wysłuchać prelekcji na temat jego historii, a także ciekawostek, których 
próżno szukać w przewodniku turystycznym. Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Kobiety Torunia: Marika Krajniewska, 9.05. (czwartek), godz. 18.30
Nowy cykl spotkań autorskich, mający na celu promowanie kobiet związa-
nych z Toruniem, które odniosły sukces na różnych polach. Od kultury po 
życie społeczne. Pierwszą bohaterką będzie Marika Krajniewska – pisarka, 
scenarzystka, reżyserka i producentka. Na co dzień przeciwdziała uprze-
dzeniom opartym na krzywdzących stereotypach. Będzie promować swoje 
dwie ostatnie książki „Och, Elvis” oraz „No, Asiu”.Wstęp wolny

W magicznej krainie – bajka improwizowana dla dzieci
12.05. (niedziela), godz. 12.00
Sale Dworu Artusa zmienią się w magiczną krainę, gdzie wszystko się może 
zdarzyć. Stanie się to za sprawą duetu Bujdy i Bajania oraz Trzy Słowa. Nasi 
przewodnicy pokażą dam góry i doliny, wróżki i czarownice, latające świnki 
i gadające osły oraz wszystko to, co przyjdzie nam na myśl. 
Bilet: 12 zł. Dla dzieci 4-11 lat

Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka”: Tully
16.05. (czwartek), godz. 18.30
Seans filmowy o szeroko pojmowanej tematyce kobiecej. Tym razem film 
Jasona Reitmana. Opowiada on o kobiecie, żonie, matce trójki dzieci, która 
zmierza się z wewnętrzną pustką i ewidentnie nie daje sobie psychicznie 
rady z ciągłą opieką nad dziećmi i utrzymywaniem domowego ładu. Po po-
kazie dyskusja przy kawie i ciastkach.
Bilety: 1 zł / Sprzedaż pół godziny przed seansem. Bezpłatna opieka dla dzieci od 3 roku życia.

Festiwal Muzykofilia. Edycja III: ars elektronika
17-18.05. (piątek-sobota), godz.18.00
Szczegóły w dziale Inni organizatorzy. Współorganizator: Fundacja Korzenie Kultury

Spektakl improwizacyjny Grupy Teraz, 22.05. (środa), godz. 19.00
Wyjątkowa próba sił. Oczywiście mowa tutaj o potyczce z humorem i dobry-
mi impro pomysłami. Nic nie jest wyreżyserowane. Te spektakle to interak-
cja i integracja z publicznością. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

CENTRA KULTURY

Zwierzak śpiewa Stinga, 23.05. (czwartek), godz. 19.00
Rafał „Zwierzak” Zieliński, postanowił przekuć swoją wielką miłość 
do twórczości Stinga i zrealizować koncert w całości złożony z jego 
piosenek. Zwierzak wraz z zespołem przygotował nowe, oryginalne 
aranżacje utworów, które choć cały czas wierne muzyce współtwórcy 
The Police, zaskakują świeżością. Zabrzmią m.in.: „Fragile”, „English-
man In New York”, „Shape Of My Heart”, czy „Every Breath You Take”. 
Bilety: 35 zł

Co Było Nie Wróci - Dominika Żukowska i Andrzej Korycki
24.05. (piątek), godz. 19.00
Duet od lat fascynuje się repertuarem trzech wybitnych postaci balla-
dy rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny 
Biczewskiej, których to twórczość wyróżnia się dużą emocjonalnością 
oraz wymownością tekstów. Zarówno po rosyjsku, jak i w polskich 
tłumaczeniach duet wyśpiewa wiele ballad, takich jak: „Modlitwa”, 
„Pożegnanie Polski”, „Aleksander Siergiejewicz Puszkin”, „Piosenka 
o piechocie” czy „Niebieski balonik”. Bilety: 39 zł ulgowy, 49 zł normalny

Mama, ekologia i ja – warsztaty rodzinne z okazji Dnia Matki
25.05. (sobota), godz. 12.00 i 16.00
Uczestnicy kreatywnie ozdobią bawełnianą torbę na zakupy, którą po-
tem będą mogli wręczyć mamom oraz wykonają autorską laurkę z ma-
teriałów z recyklingu, a także ozdoby z origami.
Bilety: 10 z; 30 zł bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci)

Viva Opera – Gala Operowo-Operetkowa z okazji Dnia Matki
25.05. (sobota), godz. 19.00
Barwny i dynamiczny koncert, którego przewodnim tematem jest mi-
łość i jej rozmaite odcienie, ukazane przez najsłynniejszych kompo-
zytorów. Usłyszymy ponadczasowe przeboje operetkowe oraz arie, 
duety i sceny operowe z dzieł m. in. Mozarta, Rossiniego, Verdiego, 
Pucciniego, Delibesa, Gounoda, Offenbacha, Straussa, Kalmana i in. 
Nie zabraknie także wirtuozowskich popisów pianistycznych. Całość 
ubarwi słowo o muzyce, opowiedziane w niekonwencjonalny sposób.
Bilet: 60 zł. Organizator: Międzynarodowa Grupa Sonori Ensemble

Dzień filozofii - Czym jest rozumienie? 29.05. (środa), godz. 18.30
Chociaż światowy dzień filozofii wypada w listopadzie, my posta-
nowiliśmy zorganizować artusowy dzień filozofii w maju. W ramach 
współpracy z Instytutem Filozofii UMK zapraszamy na filmową niespo-
dziankę poprzedzoną dyskusją. Temat filmu oczywiście nawiązuje do 
motywu przewodniego naszego spotkania, czyli rozumienia. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Czwartek z filozofią - Czym jest rozumienie? 30.05. (czw.), godz. 18.30
Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że współczesne media spra-
wiają, iż żyjemy w bańkach informacyjnych. W tym kontekście istotny 
jest termin rozumienia, który należy do głównych pojęć humanistyki. 
Czym zatem jest rozumienie?  Co się z nami dzieje, gdy zaczyna nam 
go brakować? Na te pytania spróbuje nam odpowiedzieć prof. Adam 
Grzeliński. Wstęp wolny

Artus Cinema
Filmowe poniedziałki
13.05. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat. Emocjonująca opowieść o matce, której córka zostaje zgwałcona i zamordowana. Nie 
ma ona oparcia nawet w policji, dlatego sfrustrowana postanawia w osobliwy sposób wywrzeć 
na władzy poczucie winy i wstydu, aby ostatecznie wymusić działanie. 

Repertuar na maj

Praca Sergia Olivotti
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Lisa ma szczęśliwą rodzinę, pracę, którą lubi i ładny dom na przedmieściach Nowego Jorku, ale 
tak naprawdę od zawsze chciała być artystką. Kiedy przypadkiem odkrywa geniusz poetycki swo-
jego pięcioletniego ucznia, postanawia zrobić wszystko, aby nie został zmarnowany. 

Przemytnik, reż. Clint Eastwood, USA 2019
20.05. (poniedziałek), godz. 19.00
80-kilkuletni mężczyzna nie ma grosza przy duszy, jest sam jak palec i grozi mu zajęcie przez 
bank zadłużonego biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od niego jedy-
nie jazdy samochodem. W ten prosty sposób Earl staje się kurierem narkotykowym na usługach 
meksykańskiego kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. 

Biały kruk, reż. Ralph Fiennes, Wielka Brytania, 2018
21.05. (wtorek), godz. 19.00
Zaledwie 22-letni mężczyzna, ubrany w ciemny garnitur i beret, siedzi w samolocie lecącym 
z Sankt Petersburga do Paryża. Jest 1961 rok, Rudolf Nuriejew nie jest jeszcze sławnym idolem, 
ikoną, póki co, jest członkiem Kirov Ballet Company, młodym mężczyzną, który po raz pierwszy 
w życiu opuszcza Rosję.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Pejzaż i wyobraźnia - wystawa poplenerowa studentów, do 6.05.
Prezentacja obrazów plenerowych studentów Wydziału Sztuki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego i studentów konserwacji i restauracji dzieł sztuki 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Wszystkie prace powstały w Wiśniowej, 
podkarpackiej wiosce, która od wielu lat jest miejscem plenerowych spo-
tkań zarówno dojrzałych artystów, jak i młodych adeptów sztuki. 
Grafika Kajetana Gizińskiego - Mądrość pustyni
7.05. (wtorek), godz. 18.00, do 31.05.
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK na kierunkach krytyka arty-
styczna oraz ochrona dóbr kultury. Na wystawie artysta nie wyznacza 
ścisłej kolejności prac, ale wyraźnie zaznaczone są kolejne etapy narra-
cji. Seria opowiada o wędrówce rozumianej w sensie duchowym, a także 
o zmienności, płynności i przemijalności tego co nas otacza. Stopniowo 
absolutną pustkę przerywają najpierw same pustelnie, a później Ojcowie 
Pustyni, czyli pustelnicy, anachoreci, dzięki którym ukształtowała się 
szczególnie ważna dla autora forma duchowości.

Galeria Dworzec Zachodni
Archiwalne plakaty teatralne z kolekcji Krzysztofa Dydo, do 9.05.
Krzysztof Dydo to kolekcjoner, wydawca, impresario, kurator i organiza-
tor wystaw, właściciel imponującej kolekcji plakatów oraz pomysłodawca 
Festiwalu Plakatu w Krakowie. Dydo Poster Collection tworzy kilkanaście 
tysięcy polskich i zagranicznych plakatów gromadzonych od połowy lat 
50. Na toruńskiej wystawie znalazło się trzydzieści plakatów, zaprojek-
towanych przez artystów działających w latach 1979-1999. Począwszy 
od tych zaprojektowanych przez artystów z najstarszego pokolenia, jak 
Henryk Tomaszewski, Tadeusz Grabowski, Jan Lenica, Waldemar Świe-
rzy, Roman Cieślewicz czy Jan Młodożeniec po ich następców z kolejnych 
pokoleń, takich jak Jan Sawka, Jerzy Czerniawski, Eugeniusz Get-Stankie-
wicz, Lech Majewski czy Mieczysław Górowski.
Wojciech Łowicki - Słowo i obraz, czyli poezja w komiksie 
13.05. (poniedziałek), godz. 20.00, do 7.06.
Wystawa w ramach 20. Majowego Buumu Poetyckiego. Czy poezja i ko-
miks mogą zaistnieć w jednym dziele? Na to pytanie – twierdząco - odpo-
wie ta wystawa. Komiks bowiem stanowi tak obszerne medium, iż w jego 
ramach mieszczą się najprzeróżniejsze gatunki. Zapraszamy zatem na 
wystawę, gdzie komiks miesza się z poezją, wykorzystuje ją do stworze-
nia nowej jakości artystycznej lub po prostu używa w celu rozbawienia 

albo zaskoczenia czytelnika. Kuratorem ekspozycji jest Wojciech Łowicki, 
wieloletni popularyzator polskiego komiksu.

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

Aula UMK
Międzynarodowy Festiwal Iluzjonistów „Champions of Illuzjon”
17.05. (piątek), godz. 18.00 Bilety: 60-90 zł do nabycia online: kupbilecik, panbilet

Accantus Live 2019, 19.05. (niedziela), godz. 18.00
Trasa koncertowa, która jest nową odsłoną zespołu. Ośmiu wokalistów 
wystąpi na scenie z grupą muzyków, zebraną specjalnie na potrzeby tego 
projektu, wzorowaną na orkiestrach, które stanowią oprawę muzycz-
ną spektakli na Broadwayu i West Endzie. Repertuar składa się głównie 
z piosenek zamieszczonych na kanale Studia Accantus, które widzowie 
mogli już usłyszeć podczas koncertów symfonicznych i recitali, ale znajdą 
się w nim także utwory, które nie były jeszcze wykonywane, wymagające 
mocniejszego i cięższego brzmienia. Bilety: 80-150 zł do nabycia online: www.goout.
net.pl

Teresa Werner, 26.05. (niedziela), godz. 16.00
Polska piosenkarka pojawiała się na scenach największych teatrów świa-
ta. Jej występy obejmowały Europę, Afrykę, Azję oraz Amerykę Północną. 
W 1991 roku Teresa Werner reprezentowała zespół Śląsk na Festiwalu 
Piosenki Ludowej w Republice Południowej Afryki. Zaistniała dzięki takim 
przebojom jak „Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci dała” czy „Kocham swo-
je morze”. Bilety: 70 zł do nabycia online: kupbilecik

Ostra jazda - spektakl Teatru Komedia z Warszawy
27.05. (poniedziałek), godz. 19.00 Bilety: 30-100 zł do nabycia online: kupbilecik

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Antarktyka w fotogra-
fii, Statek piracki na wystawie Rzeka, Beyond the Lab, Jadwiga i Marek 
Czarneccy - Wielki Makro Świat, …To takie proste!, Autostrada dźwięku, 
do 3.02.2020

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)

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 13 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 14 zł/60 min + 17 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 17 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone 4 
grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 17 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 10 zł
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20.05. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat, którego akcja rozgrywa się w Indiach. Nastolatek wywodzący się z slumsów w Mumba-
ju, bierze udział w hinduskiej wersji programu „Milionerzy”. Chłopak, ku wielkiemu zdziwieniu 
oglądających, odpowiada bezbłędnie na każde pytanie, co rodzi podejrzenie oszustwa. Przed 
zadaniem mu ostatniego pytania rozlega się sygnał zakończenia programu. Zostaje zatrzymany 
przez policję i trafia do aresztu.

27.05. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat. Główna bohaterka stała się sławna pod wpływem sprzeciwu wypowiedzianego history-
kowi, który negował istnienie holocaustu i wybielał poczynania Hitlera. Oskarżona przez niego 
o zniesławienie, przez 5 lat walczyła w sądzie o przyznanie jej racji. 
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
Marian Sołobodowski – Gada, woda i sitowie, że my mamy się ku sobie 
– wystawa pocztówek, 6.05. (poniedziałek), godz. 18.30, do 24.05.
Historia pocztówek sięga II połowy XIX wieku. Ich tematyka była zróżni-
cowana, jednak szczególnym uznaniem cieszyły się pocztówki miłosne, 
które dzisiaj są świadectwem dawnej obyczajowości. Będziemy mieli 
okazję podziwiać zbiór kilkudziesięciu pocztówek z kolekcji Mariana So-
łobodowskiego, ukazujący klimat dawnych lat.
Wstęp wolny. Wystawa czynna 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
The Toasters, 8.05 (środa), godz. 20.00
Zespół założony w 1981 roku w Nowym Jorku z inicjatywy Roberta „Buc-
ka” Hingleya, który jako jedyny został z oryginalnego składu. Jest jednym 
z najstarszych i najdłużej grających ska w Stanach Zjednoczonych. Przez 
35 lat The Toasters zagrało tysiące koncertów, wydało kilkanaście albu-
mów. Bilety: 33 zł, w dniu koncertu 40 zł dostępne: ticketmaster, Empik, Mediamarkt

20. Majowy Buum Poetycki 
Festiwal literacki o charakterze interdyscyplinarnym. 
13.05 (poniedziałek)
•  godz. 20.00 Wernisaż wystawy Wojciecha Łowickiego - Słowo i obraz, 

czyli poezja w komiksie
•  godz. 20.30 Wielki Buumowy Slam Poetycki 
14.05. (wtorek)
•  godz. 19.00 Film: Przedszkolanka, reż. Sara Colangelo, USA 2019

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

•  godz. 20.30 Spotkanie z legendą poezji – Ryszard Krynicki
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł – pozostałe osoby

15.05. (środa)
•  godz. 20.00 Spotkanie: Skiba ciągle na wolności – Krzysztof Skiba – 

one man show
•  godz. 20.45 Dyskusja: Kontrkultura – poezja, muzyka, antropologia – 

Waldemar Kuligowski, Paweł Tański
•  godz. 21.15 Poezja: Jacek Podsiadło, Rafał Skonieczny, Szymon Szwarc
•  godz. 22.00 Jazz I Poezja: Grzegorz Nadolny/Maciej Sikała Super Duo 

i Paweł Tański
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

16.05 (czwartek)
•  godz. 20.00 Poezja: Urszula Honek, Justyna Kulikowska, Tomasz Dala-

siński, Michał Pranke

•  godz. 21.00 Spotkanie: Paweł Końjo Konnak
Bilety: 5 zł studenci, 10 zł pozostałe osoby

•  godz. 21.45 Poezja: Miłka Malzahn, Waldemar Ślefarski
•  godz. 22.00 Koncert: Pablopavo i Ludziki

Bilety: 30 zł,  w dniu koncertu – 40 zł

Świat Od Nowa: Planeta Kaukaz, Abchazja I Buran. Wojtek Górecki na 
UM, 22.05. (środa), godz. 20.00
Wojciech Górecki, wybitny znawca Kaukazu i Azji Centralnej, reportażysta, 
publicysta, podróżnik, a na co dzień analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. 
Autor fenomenalnych reportaży: „Planeta Kaukaz”, „Toast za przodków”, 
„Abchazja” oraz najnowszego bestsellera „Buran. Kirgiz wraca na koń”.
W l. 2002-2007 pierwszy sekretarz, a następnie radca w Ambasadzie RP 
w Baku. Był ekspertem misji UE badającej okoliczności wojny w Gruzji. 
W l. 2014-2015 członek zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. 
W 2011 r. finalista nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz nominowany 
do Nike. W 2013 r. otrzymał nagrodę im. Beaty Pawlak. Spotkanie poprowa-
dzą dr Agnieszka Bryc i prof. Marcin Czyżniewski z WPiSM UMK. Wstęp wolny

Piernikalia UMK: Ten Typ Mes, 23.05. (czwartek), godz. 21.00
Ten Typ Mes, właściwie Piotr Szmidt – polski raper, wokalista, producent 
muzyczny, realizator nagrań, autor tekstów, wydawca i felietonista. Arty-
sta ma na koncie dziesięć albumów, w tym trzy złote płyty. 
Studenci i doktoranci wstęp wolny, pozostałe osoby: bilet 10 zł

Piernikalia UMK: Dancing lata 60./70., 24.05. (piątek), godz. 22.00
Peace, Love and Happiness! Od Nowa zamieni się w miniaturę Woodstock 
sprzed 50 lat! Hippisowskie rytmy będą wspomagane przez polski big 
beat, disco z lat 70. i co tylko nasze dusze zapragną. 
Studenci i doktoranci wstęp wolny

Wieczór Podróżnika: PomagaMY, czyli Islandia 2017
29.05. (środa), godz. 20.00
Relacja z samotnej akcji rowerowej w Islandii. Gościem będzie Kamil 
Czarnecki, student Wydziału Nauk o Ziemii UMK. 35 dni, ponad 2000 ki-
lometrów - taki wynik wykręcił rowerzysta z Brześcia Kujawskiego. Prze-
mierzając islandzkie ścieżki odkrywał kolejne karty wyspy, zaspokajał 
swoją ciekawość odwiedzając najpopularniejsze atrakcje, lecz przede 
wszystkim spotkał się z ludźmi, których nazywał Aniołami. Wyprawa mia-
ła charakter charytatywny; za cel Kamil obrał sobie zebranie minimum 10 
000 zł na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Brześciu Kujawskim.

Kino Niebieski Kocyk
Girl, reż. Lukas Dhont, Belgia, 2018, 6.05. (poniedziałek), godz. 19.00
Zdeterminowana piętnastolatka postanawia zostać profesjonalną tancerką baletową. Mając wspar-
cie ojca, całkowicie poświęca się tej misji w nowej szkole. Frustracje dorastającej Lary i jej niecierpli-
wość rosną, gdy zdaje sobie sprawę, iż jej ciało nie wpasowuje się w ścisły rygor baletowy.

Schyłek dnia, reż. László Nemes, Węgry, 2018
7.05. (wtorek), godz. 19.00
Skonstruowany na podobieństwo tajemniczego labiryntu film prowadzi nas przez Budapeszt u pro-
gu XX w., wtedy wciąż jedną z najważniejszych metropolii Europy. Przewodniczką po przekwitają-
cym niepostrzeżenie mieście jest młodziutka Irisz, córka właścicieli sklepu z kapeluszami, którzy 
przed laty zginęli w pożarze. Dziewczyna szuka odpowiedzi na pytania o własną tożsamość. 

Ciemno prawie noc, reż. Borys Lankosz, Polska 2019
13.05 (poniedziałek), godz. 19:00
Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka 
Alicja Tabor. Powracająca po latach w rodzinne strony, nieustępliwa reporterka chce poznać rodzi-
ny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. 

Przedszkolanka, reż. Sara Colangelo, USA 2019
14.05. (wtorek), godz. 19.00
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MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
www.muzeum.torun.pl

Wystawy stałe:
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: 

•  Jerzy Hoppen (1891-1969) Artysta, konserwator, profesor, do 19.05.
•  Bruno Schultz. Artysta nienazwany ze względu na niezwykłą popularność 

wystawy, ponowna ekspozycja wybranych dzieł artysty 

Spotkania w Ratuszu Staromiejskim:
Majówka w Muzeum (szczegóły niżej)
OBRAZowo rzecz ujmując 
Wykłady prowadzone przez kustosz Annę Kroplewską-Gajewską.  
Do września odbędzie się 10 spotkań przybliżających życie i twórczość 
czołowych artystów polskich, których dzieła znajdują się w muzeum.
•  2.05. (czwartek), godz. 16.00 Jacek Malczewski 
•  16.05. (czwartek), godz. 16.00 Julian Fałat 
Wstęp po wcześniejszej rezerwacji 15 i 10 zł

I Toruńska Noc Muzealna, 18.05. (sobota), godz. 18.00-24.00
W ramach wydarzenia m.in. kiermasz książek do godz. 23.30

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

Bilety: Sale ekspozycyjne 15 zł, 10 zł ulgowy
Wieża 15 zł, 10 zł ulgowy. Sale ekspozycyjne + wieża 25 zł, 18 zł ulgowy 

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

 
Wystawa stała: Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Kyūdō – japońska sztuka łucznicza, do 12.06.

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł normalny; 9 zł ulgowy

Spotkania: Majówka w Muzeum (szczegóły niżej)

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Interaktywna wystawa stała, łącząca elementy tradycyjne z multimedialnymi. Wśród atrakcji ho-
logramy, 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.

Wystawa czasowa: 

W stronę Marsa. Grafika i plakat ze zbioru kopernikanów

Spotkania: Majówka w Muzeum (szczegóły niżej)

Filmy 4D: Mikołaj Kopernik w Toruniu, godz. 10.20, 12.20, 14.20
Wszechświat, godz. 11.00, 13.00, 15.00
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy, godz. 11.40, 13.40, 15.40
Bilety: interaktywna wystawa 15 zł, ulgowy 11 zł, 1 film w technice 4D - 15 zł, ulgowy 11 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

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

Wystawa czasowa: Gniewne miasto. O konfliktach w Toruniu

Spotkania: Majówka w Muzeum (szczegóły niżej)

Bilety: sale ekspozycyjne: 12 zł, 9 zł ulgowy
film „Księga Toruń” 3D 12 zł, 8 zł ulgowy
sale ekspozycyjne + film 3D „Księga Toruń” 19 zł, 14 zł ulgowy 

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

Wystawa stała: Pasja podróżowania
Wystawy czasowe:

•  Podróż po Azji (2,5 letnia wyprawa Szymona Stawskiego), do 26.05.
•  Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka, 31.05. (piątek), godz. 

17.00 – wernisaż
Wystawa poświęcona Dogonom – ludowi zamieszkującemu masyw Ban-
diagary w południowo-centralnej Afryce, zwanym „mistrzami drewna”, 
ich religii, sztuce, wiedzy kosmogonicznej i mitologii.

Spotkania:
•  Majówka w Muzeum (szczegóły niżej)
•  Bezpłatne zwiedzanie w ramach dni Otwartych Funduszy Europejskich

11.05. (sobota), godz. 10.00-18.00

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Wystawa stała: Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku 
pierników, biesiady piernikowe

Wystawa czasowa:

Od piernikarza do fabrykanta, do 08.
Wystawa prezentująca rozwój toruńskiego piernikarstwa na przełomie 
XIX i XX wieku
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Imprezy:
Naukowa majówka, 4.05. (sobota), godz. 11.00-16.00
Przygotowano łamigłówki i zagadki naukowe, stanowisko dla najmłod-
szych, eksponaty z mobilnego centrum nauki i grającą maszynę Mash 
Machine. Na stanowiskach będzie można rozwiązać m.in. zagadki z Ma-
rią Skłodowską-Curie w tle. Uczestnicy skorzystają również z geoboardu 
- tablicy sensorycznej, która rozwija wyobraźnię przestrzenną, tangramu 
- rozwijającego wyobraźnię geometryczną i zdolność kreatywnego myśle-
nia, a także anamorfoz, dzięki którym będzie można rozwinąć spostrze-
gawczość i wyobraźnię przestrzenną. 
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

Medyczne Środy
•  8.05. godz. 18.00 AED – takie małe a może uratować życie! – Marta 

Janowska, Adrianna Czajkowska
•  15.05. godz. 18.00 O alergii na zwierzęta futerkowe słów kilka – dr 

Kinga Lis
•  22.05. godz. 18.00 Cukrzyca – fakty i mity przez pryzmat procesów 

metabolicznych – dr hab. Marek Foksiński
•  29.05. godz. 18.00 O chorobach prawdziwych i nieprawdziwych – oba-

lamy mity medyczne – lek. Szymon Suwała
Wstęp wolny

Dzień otwarty Funduszy Europejskich: Naukowy zawrót głowy!
12.05. (niedziela), godz. 11.00-17.00

Warsztaty:
Zwiedzanie interaktywnych wystaw: wtorek-piątek: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, sobota-nie-
dziela: godz. 11.00-17.00
Warsztaty: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowniach: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00 (laboratoria 60 min.), 
9.00-11.00 (laboratoria 120-min.)
Edukacyjna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop”
Zajęcia dla przedszkoli:
wtorki - Cyferkowe ABC (5-6 lat)
środy - Poznajemy pojazdy do wesołej jazdy (3-6 lat)
czwartki - 7 cudów świata (5-6 lat) 
piątki - Laboratorium przedszkolaka (5-6 lat)
Warsztaty
wtorki - W różnorodności siła! (kl. 1-6 SP)
środy - Fortuna w Las Vegas (kl. 4-8 SP, GIM.)
czwartki - O! Sole! (kl. 1-6 SP)
Pracownia biologiczna
wtorki-czwartki - Rośliny od środka (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.) 
piątki - Właściwości białek i aminokwasów; Izolacja i rozdział elek-troforetyczny genomowe DNA 
(kl. 7-8 SP, kl, 3 gim., szkoła ponadgim.)
Pracownia fizyczna
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.)

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

Majówka rycerska - Przybycie Husytów do Torunia
Inscenizacja historyczna z festynem średniowiecznym oraz jarmarkiem 
średniowiecznym. Tematem przewodnim tegorocznej majówki będzie 
kontynuacja wspólnej historii Polski i Czech. 
1.05. (środa)
•  godz. 10.00-20.00 jarmark średniowieczny
•  godz. 13.00-18.00 Profesjonalny turniej łuczniczy, kuszniczy, oszczep-

niczy, rzutu toporem – fosa zachodnia

•  godz. 15.00-19.00 parcham wokół zamku oraz ul. Przedzamcze
Przybycie Husytów - inscenizacja historyczna, Turnieje średniowieczne 
dla mieszkańców i turystów

2.05. (czwartek)
•  godz. 10.00-20.00 jarmark średniowieczny
•  godz. 15.00-18.00 parcham wokół zamku oraz ul. Przedzamcze

Pokazy walk rycerskich,zabawy plebejskie z warsztatami tańca dawne-
go, turnieje średniowieczne dla mieszkańców Torunia i turystów, scenki 
historyczne z życia średniowiecznego Torunia

•  godz. 22.00-23.00 nocny pokaz walk rycerskich z ogniem – Rynek Sta-
romiejski

3.05. (piątek)
•  godz. 10.00-20.00 jarmark średniowieczny
•  godz. 12.00-14.00 parcham wokół zamku oraz ul. Przedzamcze

Pokazy walk, zabawy plebejskie z warsztatami tańca dawnego, turnieje 
średniowieczne dla mieszkańców Torunia i turystów

•  godz. 14.00-16.00 fosa zachodnia, ruiny zamku
Zakończenie majówki – parada historyczna ulicami starego miasta 
z Pocztem Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 
turniej konny  w fosie zachodniej

•  godz. 18.00 ruiny zamku
 „Igraszki z diabłem” - Teatr Amatorski Na Skarpie /wstęp biletowany/

•  4-5.05. godz. 10.00-18.00  jarmark średniowieczny na ruinach zamku
Jarmark z udziałem rękodzielników, malarzy, rzeźbiarzy, koła gospodyń 
wiejskich zaprezentują potrawy regionalne

Wstęp na  wydarzenia historyczne oraz udział w turniejach bezpłatny

Teatr Historyczny: Powrót Wielkiego Mistrza, 18.05. (sob.), godz. 21.00
Teatr przypomni historię burzliwego życia wielkiego mistrza Henryka 
von Plauen na tle wydarzeń związanych z konfliktem polsko-krzyżackim 
w początkach XV w. Spektakl przeniesie widza w początek wielkiej woj-
ny (1409-11) i rozpocznie się przełomowym wydarzeniem dla dalszego 
życia i kariery politycznej Henryka von Plauen - uwolnieniem go z niewoli 
polskiej. Uczestnicy tej inscenizacji zostaną wprowadzeni w nastrój śre-
dniowiecznej epoki za pomocą niezwykłej aranżacji bazującej na świetle 
pochodni, kaganków, świec. Nie zabraknie walk rycerskich oraz efektów 
specjalnych. Scenariusz Piotr Pietrucki. Wstęp: 10 zł

Dni Hanzy, 19.05. (niedziela), godz. 15.00-18.00 
Festyn historyczny: gry i zabawy plebejskie, turnieje średniowieczne, le-
gendowe zwiedzanie zamku. Wstęp wolny

Dzień Matki i Dzień Dziecka - festyn rodzinny
25.05. (sobota), godz. 15.00-18.00
Turnieje rodzinne, warsztaty tańca średniowiecznego, sesja zdjęciowa 
w strojach z epoki, pokaz mody „Z modą przez wieki”. Wstęp wolny

Jarmark regionalny zdrowej żywności – wystawcy regionalni
25-26.05. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00 Wstęp wolny

Komturiada - II Potyczki Rycerskie Rodzin
25.05. (sobota), godz. 18.00
Cykliczny turniej tematycznie związany z historią zakonu krzyżackiego 
oraz historią zamku krzyżackiego w Toruniu. II edycja Komturiady jest 
edycja sprawnościową. Rodziny będą rozgrywać turnieje średniowieczne 
– strzelania z łuku, rzutu nożem średniowiecznym, rzutu podkową, ścina-
nia głów kapusty, bieg dam itp. W turnieju będą mogły brać udział całe 
rodziny (4 osoby) lub grupy znajomych.
Wstęp wolny
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Warsztaty rodzinne wykonywania papierowych kwiatów zdobiących tra-
dycyjne wnętrza na Kujawach z udziałem twórczyni ludowej Aleksandry 
Zawackiej, połączone z wykładem Grażyny Szelągowskiej o kwiatach 
zdobiących kujawskie ogródki i Bożeny Olszewskiej o ozdobach papie-
rowych. Koszt udziału: 15 zł, ulgowy 8 zł, rodzinny 25 zł

Pierwsze urodziny Olenderskiego Parku Etnograficznego
12.05. (niedziela), godz. 11.00-17.00
W programie: występy Teatru Humoreska oraz Teatru Janek Wędrowni-
czek, zajęcia dla dzieci, stoiska ze zdrową żywnością i rękodziełem oraz 
sadzonkami roślin ogrodowych.
Bilety: 10 zł, bilet ulgowy 5 zł, rodzinny 20 zł. Na wydarzenie dopłynąć można rejsem wiślanym 
organizowanym przez Fundację „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” Wypłynięcie w godz. 10.00 
i 14.00 z Przystani Toruń. Cena rejsu w obie strony: 40 zł, bilet rodzinny to cena 2 biletów normal-
nych plus rabat 50% na każde dziecko, przeprawa dla dzieci do lat 3 jest bezpłatna. 

Gaik-maik, 15.05. (środa), godz. 10.00
Doroczna wiosenna impreza dla umówionych grup uczniów z toruńskich 
placówek kształcenia specjalnego.
Ogólnopolska konferencja naukowa Macierzyństwo. Antropologiczna 
opowieść, 16-17.05. (czwartek-piątek), godz. 9.00
Przedmiotem konferencji będą przekształcenia wzorców macierzyństwa, 
przypisywanych mu znaczeń, związanych z nim praktyk oraz przemiany 
roli matki i koncepcji matczynej opieki.
Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Toruniu oraz Katedra Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej UMK i Katedra Kulturoznawstwa UMK

Europejska Noc Muzeów – Sekrety macierzyństwa
18.05. (sobota), godz. 19.00-23.00 
Udostępnione będą wszystkie wystawy w Arsenale: Tajemnice codzien-
ności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku 1850-1950, 
Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść oraz 
Salonik Pani Profesor – biograficzna ekspozycja dotycząca życia i dzie-
ła prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – założycielki Muzeum, które 
świętuje w tym roku 60-lecie istnienia. Na wszystkich wystawach zostaną 
zaakcentowane wątki dotyczące macierzyństwa. Wstęp wolny

Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść - 
finisaż, 25.05. (sobota), godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie Aleksandry Jarysz. Po zwiedzaniu możliwość 
wspólnego obejrzenia filmu Opowiadanie o matce (2013) n.podst. opo-
wiadania Andersena. Bilety 6 zł, ulgowy 4 zł, rodzinny 12 zł

O kujawskim sypaniu wzorów piaskiem, 30.05. (czwartek), godz. 12.00
90. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. Z jakiej okazji, gdzie i jak sypano piaskowe wzory opowie Bożena 
Olszewska – kierownik Działu Sztuki i Estetyki, autorka płyty Kujawskie 
sypanie wzorów piaskiem. Spotkanie będzie też okazją do przypomnie-
nia ludowych zwyczajów towarzyszących Zielonym Świątkom. 
Animacja wokalna: Kamil Mataczyński. Całość poprowadzi Maria Pokrzywnicka. Bilety: 3 zł 

EDUKACJA
Dla przedszkoli: Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (dzieci powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludowej 
w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne pio-
senki i zabawy dzieci wiejskich. Dzieci poznają ludowe tradycje związane z okresem wiosennym.
Bilety: 9 zł/os. Zajęcia dla grup ok. 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedze-
niem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.
Dla szkół:
Jak to na Kujawach ładnie
Zajęcia w chacie z Kujaw poświęcone ludowemu zdobnictwu wnętrz. Uczestnicy wycinają firankę 
z białej bibuły, sypią wzory piaskiem, poznają elementy stroju kujawskiego.
W to mi graj! 
Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wystawach, 
poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych. Wspól-
nie udowodnimy, że aby muzykować nie trzeba być profesjonalistą.

Ecie, pecie, gdzie jedziecie…
Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia dziecka na wsi przed 100 laty, bawią 
się, wykorzystując kopie dawnych ludowych zabawek oraz próbują swoich sił w tradycyjnych grach 
na podwórzu.
W dawnej szkole wiejskiej 
Zajęcia na wystawie „Tajemnice codzienności…” w części zaaranżowanej na izbę szkolną. Uczest-
nicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach zaborów i w okresie mię-
dzywojennym, spróbują pisania piórem ze stalówką i atramentem, liczenia na liczydle, przymierzą 
ośle uszy.
Sztuka jak się patrzy 
Zajęcia dla uczniów szkół średnich na wystawie „Macierzyństwo od początku i bez końca…”. Celem 
zajęć jest rozwijanie zainteresowania sztuką jako wypowiedzią artystów na ważne indywidualne 
i społeczne tematy. 
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43

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

Wystawy stałe: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)

Bezpłatne prelekcje dla dzieci, młodzieży i seniorów 
Spacery tematyczne: Walka o niepodległość w cieniu toruńskich kamie-
nic. Spacery śladami działań niepodległościowych na toruńskim starym 
i nowym mieście w latach 1918-1945 oraz ich miejsc pamięci

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
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 
Diecezjalnym 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 Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane 
fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy 
dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyc-
kim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany 
drewniany strop.

Lekcje muzealne:
wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobiście lub 
telefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, opieku-
nowie - wstęp wolny
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4.05. (sobota)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie j.w. - Muzeum Toruńskiego 

Piernika
•  godz. 12.00 Krzyżacy w Toruniu. Opowieść o historii miasta – wykład, 

Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej – Ra-

tusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach j.w.  – Muzeum To-

ruńskiego Piernika
•  godz. 16.00 Tajemnice historii Torunia - spotkanie przy wystawie Toruń 

i jego historia
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane (mapping) 

– jw.  – Muzeum Toruńskiego Piernika
5.05. (niedziela)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie j.w. – Muzeum Toruńskiego 

Piernika
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej – Ra-

tusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych j.w. - Muzeum Toruńskiego 

Piernika
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane (mapping) 

– jw.  – Muzeum Toruńskiego Piernika
 

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:

Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść, 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 uzna-
nych kolekcji muzealnych i prywatnych, ma na celu ukazanie kulturo-
wych zmian zachodzących w ujęciu tego tematu i przedstawienie go 
w szerokim kontekście społecznym. 

godziny otwarcia: wtorek, czwartek godz. 9.00-17.00, środa godz. 9.00-16.00, piątek- niedziela: 
godz. 10.00-18.00, poniedziałek: nieczynne, 1.05. 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 ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 4.05. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan

Maki, chabry i róże… Warsztaty dla rodzin
11.05. (sobota), godz. 11.00-13.00

Spotkania: Majówka w Muzeum (szczegóły niżej)

Bilety: interaktywna wystawa 12 zł, 9 zł ulgowy
warsztaty wypieku: 12 zł, 9 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 16 zł, 11 zł ulgowy

Wydarzenia:
Majówka w Muzeum 
1.05. (środa)
•  godz. 10.00-18.00 warsztaty piernikarskie (bez ograniczenia wieku) 

rozpoczynają się o pełnych godzinach – Muzeum Toruńskiego Piernika
•  godz. 11.00 Biżuteria świata z kolekcji Muzeum Podróżników – spotka-

nie przy wystawie
•  godz. 11.00 Sypanie piaskiem - warsztat rodzinny, Kamienica pod 

Gwiazdą
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej od 

XVIII wieku do 2010 roku – Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach – warsztaty malowa-

nia pierników (bez ograniczenia wieku); zgłoszenia i rezerwacje: tel. 
56 656-70-90, -91, -86 - Muzeum Toruńskiego Piernika

•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane (mapping) - 
projekcja świetlno-dźwiękowa – Muzeum Toruńskiego Piernika

2.05. (czwartek)
•  godz. 10.00-18.00 – warsztaty piernikarskie j.w. – Muzeum Toruńskie-

go Piernika
•  godz. 11.00 Majówka z Kopernikiem. Kto portretował astronoma? – 

Dom Mikołaja Kopernika
•  godz. 11.00 Biżuteria świata z kolekcji Muzeum Podróżników – spotka-

nie przy wystawie
•  godz. 11.00 W co ubierali się mieszczanie w dawnych wiekach – warsz-

tat rodzinny, Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach - j.w.
•  godz. 12.00 Ród po herbie poznasz – warsztaty heraldyczne, Ratusz 

Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernikowe korzenie. O przyprawach do piernika słów kil-

ka - prelekcja i warsztaty – Muzeum Toruńskiego Piernika; zgłoszenia 
i rezerwacje: tel. 56 656-70-90,-91, -86

•  godz. 13.00 Majówka z Kopernikiem. Kto portretował astronoma? – 
Dom Mikołaja Kopernika 

•  godz. 13.00 Muzyka i pieśni dawnych Celtów - prelekcja z pokazem, 
Muzeum Historii Torunia

•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane (mapping) 
– jw.  – Muzeum Toruńskiego Piernika

3.05. (piątek)
•  godz. 10.00-18.00 – warsztaty piernikarskie j.w. – Muzeum Toruńskie-

go Piernika
•  godz. 11.00 Sypanie piaskiem - warsztat rodzinny, Kamienica pod 

Gwiazdą
•  godz. 12.00 Krzyżacy w Toruniu. Opowieść o historii miasta – wykład, 

Ratusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Oprowadzanie po Galerii malarstwa i rzeźby polskiej – Ra-

tusz Staromiejski
•  godz. 12.00 Piernik w biało-czerwonych barwach j.w. - Muzeum Toruń-

skiego Piernika
•  godz. 21.30-24.00 Piernikowe historie światłem malowane (mapping) 

– jw.  – Muzeum Toruńskiego Piernika
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jak: Jasnowłosa, Wolni jak wiatr, 16 ton, Gwiazda z powiatu Down, Mewy, 
Gdzie ta keja, Marko polo itp. Wstęp: 10 zł

Pokaz filmów o tajskim teatrze klasycznym, 24.05. (piątek), godz. 17.00
Spotkanie prowadzi Mario Betancour. Wstęp wolny

HulaSensoryka – warsztaty dla najnajów, 25.05. (sobota), godz. 11.00
Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. 
Rozwijają one w ciekawy i bezpieczny sposób wszystkie zmysły. Spotka-
nia oparte są na chęci poznawania świata i spontaniczności dziecka. 
Prowadząca: Małgorzata Ludwiszewska – pedagog specjalny ze specjalnością terapia pedagogicz-
na. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 25 zł (rodzic i dziecko)

Sen o dobrych kolegach – spektakl podopiecznych Fundacji Dorotkowo
31.05. (piątek), godz. 19.00
Scenariusz: Inka Dowlasz; reżyseria: Agnieszka Piasecka, Krystian Wie-
czyński. Wstęp: dzieci (od 5 roku życia) 5 zł, dorośli 10 zł

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

Wystawy:

•  Wystawa powarsztatowa po Dniu Flagi
7.05. (wtorek), godz. 17.15, do 24.05.

•  TypoGRAFO - wernisaż wystawy powarsztatowej
27.05. (poniedziałek), godz. 18.00
Realizacje graficzne powstały w ramach warsztatów typograficzno-gra-
ficznych. W autorskich plakatach zostały przedstawione różne aspekty 
związane z mieszkańcami i społecznością danego osiedla. W projektach 
tych możemy znaleźć odniesienie do charakterystycznej architektury 
blokowisk, domów jednorodzinnych czy sytuacji związanych z relacjami 
międzysąsiedzkimi. Autorami plakatów są studenci z pracowni Projekto-
wania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Wydarzenia:

Przed świętem flagim 1.05. (środa), godz. 16.00
Zapraszamy do tworzenia flag, proporców i tabliczek dla naszych domów 
oraz dla Domu Muz. Punktem wyjścia będą cytaty znanych twórców, bę-
dzie można także nawiązać do stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Zapraszamy od lat 7 do 100 (dzieci młodsze – z osobą towarzy-
szącą). Prowadząca: Joanna Łagan, wstęp wolny

Kreatywna Inspiratornia - fluopark, 7 i 13.05. (wtorek), godz. 11.00
Warsztaty recyklingowe dla młodzieży podczas których nauczymy się 
wplatać i wyplatać szydełkowe wzory. 
Zajęcia dla grup zorganizowanych. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Święto Rodziny, 14.05. (wtorek), godz. 15.00
Jakie ważne słowa chcielibyśmy powiedzieć naszym rodzicom, rodzeń-
stwu i światu, aby rodziny mogły rozwijać w pełni swój potencjał, swoje 
wewnętrzne bogactwo? Można to będzie wyrazić w formie metafory pla-
stycznej, bądź własnoręcznie wykonanego symbolicznego upominku dla 
wybranego członka rodziny.
Spotkanie we współpracy z Filią nr 4 Książnicy Kopernikańskiej. Prowadzące: Joanna Łagan oraz 
Lidia Klimaszewska. Wstęp: 5 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Poranek teatralny dla dzieci: Teatr Agrafka - Chełmuś 
18.05. (sobota), godz. 11.00
Spektakl na podstawie komiksu wydanego przez Urząd Miasta Chełmna 
o segregowaniu śmieci. Historia z wątkiem miłosnym w tle dla najmłod-
szych. Zapraszamy przedszkolaków i klasy 1-3. Wstęp 10 zł

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

Galeria Muz

Z cyklu 5 pracowni - Pracownia Litografii z Zakładu Grafiki Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 17.05. (piątek), godz. 18.00, do 16.06.
Wystawa toruńskiej Pracowni Litografii pokazuje, jak intensywne i róż-
norodne jest graficzne życie, które powstaje w tym miejscu. Po pierwszej 
wystawie (wklęsłodruk - styczeń 2019), zapraszamy na kolejną ekspo-
zycję, na której zobaczymy aktualne grafiki studentów i wykładowców 
pracowni. W wystawie biorą udział wykładowcy: prof. Piotr Gojowy, dr 
hab. Tomasz Barczyk, studenci: Emilia Waszak, Małgorzata Żwikiewicz, 
Nina Marszałek, Agata Zając, Zuzanna Szymborska, Radosław Macije-
wicz, oraz aktualni absolwenci: Ewelina Bratko, Karolina Szwajkowska, 
Melania Majkowska, Anna Wiśniewska.

Fotogaleria
Wojciech Balczewski - Analogowa fotografia w technikach swobodnych
25.04. (czwartek), godz. 18.00, do 23.05.
Jego pierwsza publiczna prezentacja prac miała miejsce w 1969 r. w wi-
trynie byłego klubu „Iskra” w Toruniu. Przygodę z fotografią zawodową 
rozpoczął w służbie wojskowej. Brał udział w tworzeniu Włocławskiego 
i Bałtyckiego Towarzystwa Fotograficznego. Przez wiele lat zajmował 
się fotografią zawodowo pracując jako instruktor fotografii i prowa-
dząc usługi fotograficzne, dziś robi to tylko dla przyjemności. Artysta 
fotografik, członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP. 
Obecnie prowadzi zajęcia warsztatowe z fotografii analogowej i cyfro-
wej w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Jego zainteresowania to 
przede wszystkim fotografia czarno-biała z jej różnymi przetworzeniami, 
techniki chromianowe i z konieczności cyfrowa z jej obróbką graficzną. 
W Fotogalerii pokażemy analogową fotografię z jej podstawowymi prze-
tworzeniami w technikach swobodnych. Tego wieczoru artysta będzie 
świętował 50-lecie pracy twórczej.

Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Bieganie z aparatem – jestem na TAK, 7.05. (wtorek), godz. 8.15
Zaczynamy rano, kiedy jest najlepsze światło, zabieramy ze sobą apara-
ty. Biegamy ok. godziny i robimy przerwy na zdjęcia. 
Zapisy i informacje: okolna@dommuz.pl i tel. 56 654-84-56. Wstęp wolny

Wieczory rękodzieła – wiosenne chusty, 8 i 22.05. (środa), godz. 17.30
Warsztaty szydełkowania dla mniej i bardziej zaawansowanych. Poznamy 
kilka wzorów na piękne, wiosenne chusty – m.in. węzły Salomona, anana-
sy, muszelki i inne ażurowe motywy. Wstęp: 5 zł

Koncert muzyki szantowej, 17.05. (piątek), godz. 19.00
W programie występ dwóch zespołów Barowe Żywioły oraz Tawerna. 
Oba zaprezentują klasykę pieśni szantowej. Usłyszymy takie utwory 
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ŻYWE MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 56 663-66-17
www.muzeumpiernika.pl

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, 
przez wyrabianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdro-
wasiek.

Bilety: 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 in-
nych zabawek, ale również wystawę starych fotografii dokumentujących szczę-
śliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych bajek na dawnych projek-
torach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspirowane 
prezentowaną kolekcją.

Muzeum czynne codziennie 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 
obcowania ze światem z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych bo-
haterów kosmicznej sagi tj. Lord Vader, Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu 
wielu innych. Odwiedzających czeka profesjonalne oprowadzanie oraz moż-
liwość 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 zorganizo-
wane - do 60 osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena 
- 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, 
edukacja@grebocin.pl

P

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

Dni Moniuszkowskie
5.05. (niedziela), godz. 17.00 Moniuszko i jego Europa – recital fortepianowy
Wystąpi: Neringa Valuntonyte (Litwa) - fortepian
W programie: S. Moniuszko - Trzy Polonezy, Nokturn As-dur, Mazur D-dur, Po-
lka Daniel, Polka Gabriela, C. Schumann - Variations on a theme by Robert 
Schumann Op. 20, G. Bacewicz - Sonata fortepianowa nr 2, F. Chopin – Wybra-
ne preludia z op. 28 Bilety: 15 zł

7.05. (wtorek), godz. 12.00 Przemarsz ul. Stanisława Moniuszki
Wystąpią: Orkiestra Wojskowa w Toruniu, uczniowie Zespołu Szkół Muzycz-
nych. Przemarsz ul. Moniuszki w rytm „Prząśniczki”. Uczestnicy zatrzymają 
się przed popiersiem Moniuszki. Kolejnym etapem będzie przejście do Ogro-
du Muzyków gdzie uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w różnych zaba-
wach związanych z muzyką i twórczością S. Moniuszki.
11.05. (sobota), godz. 18.00 Dróżki Pana Moniuszki – spektakl muzyczny
Wystapią: Bernadetta Grabias – mezzosopran, Mariusz Siudziński – aktor, 
Michał Grabias – fortepian
Inscenizowany koncert oparty na dialogujących tekstach poetów polskich 
oraz wybranych pieśniach Stanisława Moniuszki. Teksty to głównie fragmenty 
z komedii Aleksandra Fredry oraz wierszy Adama Mickiewicza, Adama Asnyka 
i Bolesława Leśmiana, powiązane z ponad 20 pieśniami, m.in.: Pieśń wieczor-
na, Prząśniczka, Dalibógże, Dziad i baba, Groźna dziewczyna, Polna różyczka, 
Złota rybka, Kum i kuma, Pieśń wojenna, Dobra noc i in. Tworzą one zabawną 
opowieść o czasie narzeczeńskim i małżeńskim, w dowcipny sposób wytyka-
jąc przywary relacji damsko-męskich. Bilety: 30 zł, 20 zł ulgowy

17.05. (piątek), godz. 19.00 Opera Flis
Adam Zaremba, Krystyna Nowak, Szymon Rona, Marcin Skibiński , Wojciech 
Dyngosz, Janusz Lewandowski, Aleksandra Pliszka, Chór flisaczy; Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna, Mariusz Smolij – dyrygent. Bilety: 35 zł, 25 zł ulgowy 

Czas dla Nas, 12.05. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami – Kotek się myje, piesek już szczeka
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko 

Toruń, Mam Talent! Wieczór Młodych Artystów 
19.05. (niedziela), godz. 17.00
Soliści - najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu; Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna, Mariusz Smolij - dyrygent
Bilety: 20 zł, 10 zł ulgowy. Miejsce: Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych

Muzyczne bukiety dla Mam, 26.05. (niedziela), godz. 17.00
Piotr Orzechowski (Pianohooligan) – fortepian, Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna, Radosław Droń – dyrygent
W programie: G. Rossini, H. Wars, G. Gershwin, M. Glinka, J. Sibelius,  
J. Strauss, P. Czajkowski
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Bilety w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00, na stronie www.tos.art.pl 
oraz na godzinę przed koncertami w miejscu, gdzie się odbywają

TOS
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Wystawy, spotkania i wykłady:
W pierwszym rzędzie: Przedszkole Filmowe w Szkole Wajdy
15.05. (środa), godz. 18.00
Pokaz filmów w ramach cyklu spotkań filmoznawczych. Przedszkole Fil-
mowe w Szkole Wajdy to prowadzony od kilkunastu lat program skie-
rowany do młodych ludzi, którzy chcą zrealizować swój pierwszy film 
dokumentalny. Wstęp wolny

Sztuka Fotografii: Fotografia stereoskopowa, 22.05. (śr.), godz. 16.45 
Wykład multimedialny. Spotkanie poświęcone będzie technice fotografii 
stereoskopowej, która jest obecnie wykorzystywana przede wszystkim 
w kartografii i modelowaniu 3D. O historii i artystycznym wymiarze tej 
kreującej złudzenie trójwymiarowości techniki opowie Stanisław Jasiń-
ski. Praktyczne aspekty stereofotografii i współczesne jej zastosowania 
omówi dr Ryszard Dorożyński. Wstęp wolny

Transit - wystawa Ewy Bonisławskiej i Szymona Jankowskiego 
22.05. (środa), godz. 17.00
Wystawa w ramach VIII Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Spo-
tkań Studentów Giartino – Ogród sztuki. Tematem spotkań są różne 
aspekty migracji ludności. Hasło Transit zachęca do artystycznej reflek-
sji nad przemieszczaniem się dużych grup ludności w poszukiwaniu po-
koju, wolności czy lepszych warunków życia. Obok studentów polskich 
uczelni podczas spotkań zaprezentują się również studenci Lwowskiej 
Narodowej Akademii Sztuki. Prezentacje uczestników Giartino – Transit 
można będzie obejrzeć w przestrzeni Zakładu Plastyki Intermedialnej 
UMK oraz w Galerii Nad Wisłą. Wstęp wolny

Książkożercy, 22.05. (śr.), godz. 17.00 dzieci i 18.00 młodzież i dorośli
Cykl spotkań czytelniczych. W maju dzieci wezmą na warsztat książkę 
Justyny Bednarek „Babcocha”, którą zilustrował i graficznie opracował 
Daniel de Latour. Dorośli poznają debiutancką, w Polsce wydaną dopiero 
teraz, powieść Eleny Ferrante „Obsesyjna miłość”. Spotkanie prowadzą: 
Agnieszka Zakrzewska i Magdalena Jasińska. Wstęp wolny
Karolina Kaja Kant - Projekt senny, 24.05. (pt.), godz. 17.00, do 31.08.
Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, jak Twój mózg pracuje, gdy śnisz? – to 
pytanie autorka zadaje osobom oglądającym wystawę. Karolina Kaja 
Kant – artystka grafik, fotografka. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie oraz Warszawską Szkołę Filmową. Jest również absolwent-
ką UW, na którym studiowała zarządzanie na rynku dzieł sztuki. Wykła-
da w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. 
Wstęp wolny

Edukacja
XXVII Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
•  8-10.05. Warsztaty budowania słuchowiska radiowego Mamy głos! (zajęcia prowadzi Magdale-

na Jasińska) oraz zajęcia muzyczne Czarna dziura (zajęcia prowadzi Erwin Regosz)
•  22-24.05. Warsztaty teatralne Czarna dziura (prowadzi Agnieszka Zakrzewska) oraz fotogra-

ficzne Dziwne i tajemnicze obiekty na Starym Mieście w Toruniu (prowadzi Stanisław Jasiński)

Konsultacje fotograficzne, 17, 24.05. (piątek), godz. 15.30-18.00
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński. Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko 
uprawiających fotografię artystyczną. Wstęp wolny

Teatralny rozruch, 25.05. (sobota), godz. 9.00
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, 
cena 5 zł. Temat: Jaka jest super moc naszej mamy? Zgłoszenia do 17.05.
– pyta Agnieszka Zakrzewska zapraszając na majowe spotkanie Teatralnego rozruchu.

Poranne figle, psoty i żarty
25.05. (sobota), godz. 11.00 (I grupa) i 12.30 (II grupa)
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, 
cena 5 zł/dziecko (opiekun bezpłatnie). Temat: Teatralny Dzień Mamy. Zgłoszenia do 17.05.

Być Kobietą - koncert wokalny, 28.05. (wtorek), godz. 18.00
Wychowankowie grup Poza Rytmem oraz Piosenki Aktorskiej zaprezentu-
ją najpiękniejsze polskie piosenki mówiące o kobietach, uczuciach i co-
dzienności. Wstęp wolny

Teatr R.Bezimienni: Puszcza - premiera, 31.05. (piątek), godz. 19.00
Spektakl oparty na motywach utworu Tomasza Gromadki. W świecie 
zwierząt, roślin i niszczących maszyn nie ma porozumienia. Zgromadze-
nie wszystkich istot walczy o lepszy świat. 
VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”
MDK w Toruniu zaprasza młodzież od 16 do 29 roku życia do wzięcia 
udziału w festiwalu, odbywającym się w MDK 21-23.06. 
Informacje: dyrektor festiwalu tel. 502-932-373 lub na www 

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

Święto Flagi pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”
2.05. (czwartek), godz. 14.00
Między innymi: warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, szachy
Miejsce: Rynek Staromiejski

Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich 2018/19, 18.05. (sobota), godz. 10.00-15.00
Wciągnięte w taniec, maj. Wystawa fotografii Zespołu Tańca 
Współczesnego Hulaj-Noga autorstwa Pawła Szymkowiaka 

Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna
Toruński Otwarty Turniej Szachów Bieganych 
26.05. (niedziela), godz. 10.00-14.30
Muzyczny Piknik z okazji Dnia Matki 
24.05. (piątek), godz. 16.00 
Wciągnięte w taniec, maj. Wystawa fotografii Zespołu Tańca 
Współczesnego Hulaj-Noga autorstwa Pawła Szymkowiaka 

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

Warsztaty: Warsztaty fotografii cyfrowej, 10-11.05.
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: do 2.05.

Konkursy:
KATAR: Poza obrazem
11.05. upływa termin zgłoszeń na konkurs fotograficzny w ramach Kon-
frontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu. Udział wziąć 
mogą osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego uprawiające amatorsko fotografię artystycz-
ną. Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy: 14.06. Regulamin oraz 
formularz zgłoszeniowy na www
KATAR: Film, 25.05. (sobota), godz. 15.00
Przegląd finałowy Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Re-
gionu. Nadesłane na konkurs filmy fabularne, dokumentalne i wideoklipy 
oceni jury w składzie: Jędrzej Bączyk, Maciej Cuske i Remigiusz Zawadz-
ki. Szczegółowy program na www
Miejsce: Kino Centrum w CSW. Wstęp wolny
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Przyjmowanie prac. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat. Pra-
ce przyjmujemy do 1.06., natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
18.06. w Dworze Artusa. Regulamin na www 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
10.05. (piątek), godz. 11.00
Integracyjne prezentacje artystyczne zespołów MDK oraz uczniów z to-
ruńskich szkół. Wydarzeniu towarzyszy wystawa plastyczna dzieci i mło-
dzieży. Wstęp wolny

Hiperwentylacja - premiera spektaklu na motywach „Pizzeria 
Kamikaze” Etgara Kereta, 10.05. (piątek), godz. 19.00
W spektaklu wykorzystano utwory zespołu „Maanam”, a na scenie za-
prezentuje się grupa wokalno-aktorska Teatru R.Bezimienni. Scenariusz 
i reż. Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska 
Nowa Scena Muzyczna: Spotkanie poetyckie z miłością w tle
11.05. (sobota), godz. 17.00
Gościem będzie Włodzimierz  Pankiewicz z Zakrzewa, człowiek o wielu pa-
sjach, które odkrył w dojrzalszym wieku. Jego poezja zyskuje wielu miło-
śników. Podczas poetyckiego spotkania zapoznamy się z wierszami o mi-
łości i erotykami. Recytacji podjęli się młodzi aktorzy Agata Lewandowska, 
Olga Zabulska i Maciej Laus, uczestnicy zajęć teatralnych z Teatru DRAO 
oraz Teatru R.Bezimienni. Oprawę muzyczno-wokalną zapewni młoda wo-
kalistka, poetka, instrumentalistka Zuzanna Wiśniewska. Bilety: 10 zł

Finał XXXV Konkursu recytatorskiego Wiersze, Które Lubimy
17.05. (piątek), godz. 18.00
Jury nagrodzi laureatów konkursu. Imprezę uświetni Scena Młodych Stu-
dio P, która przedstawi koncert piosenek literackich Ernesta Brylla
Maria Wojtyszko - Pierwszy człowiek świata - premiera
18.05 (sobota) godz.17.00
Metaforyczna opowieść o dorastaniu oraz doświadczaniu świata. Spek-
takl najmłodszej grupy zespołu Teatru R.Bezimienni
Prace wychowanków Pracowni Warsztat, 20.05. (pon.k), godz. 18.00
Galeria Młoda. Wystawa podsumowująca całoroczną pracę dzieci i mło-
dzieży  uczestniczących na zajęciach prowadzonych przez Agatę Durkę.  
III Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej „Trzy Cztery. ŚpiewajMy”
23.05. (czwartek), godz. 9.30
Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat do wzięcia udziału konkursie wokal-
nym z piosenka z repertuaru dziecięcego. Na zgłoszenia czekamy do 
15.05. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne na www

W czasosłowie - spektakl w wykonaniu wychowanków teatru Drao
24.05. (piątek), godz. 18.00
Spotkanie z czasem i ze słowem-słowem codziennym, słowem prozy 
i poezji. Reżyseria: Magdalena Łubkowska-Stanisławska. 
Spektakl dla dzieci i młodzieży. Wstęp wolny

II Toruński Sejmik Samorządów Uczniowskich „Partycypacja społeczna 
młodzieży”, 28.05. (wtorek), godz. 11.00
W programie prezentacje w panelu głównym  oraz dyskusje i wymiana 
doświadczeń w formule world cafe. Tematyka poruszana na sejmiku: 
aktualny status Toruńskiej Młodzieżowej Rady Miasta; działalność dla 
młodzieży Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro; Europej-
ski Korpus Solidarności i Korpus Solidarności Narodowego Instytutu 
Wolności; wybrane projekty młodzieżowe: Krzywe Zwierciadło, TOMUN.
Szczegółowe informacje: Maria Cieszyńska, cim@mdktorun.pl, tel. 691-383-257. Organizator: 
Centrum Informacji Młodzieży MDK 

Wokół sztuki – prezent dla mamy, 21.05. (wtorek), godz. 10.00
Dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Uczestnicy wykonają prezent dla 
swoich mam. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 10 zł (dla grup zorganizowanych).

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Spotkania klubu seniora, 6,13,20,27.05. (poniedziałek), godz. 15.30
Gwarantowana miła zabawa i atmosfera. Informacje: okolna@dommuz.pl/ tel. 56 654-84-56

Anatomia twarzy – malowanie emocjami, 9.05. (czwartek), godz. 16.30
Dla dzieci w wieku 6-12 lat na warsztaty plastyczne, w czasie których 
wykonamy gipsowe twarze przedstawiające nas albo nasze karykatury. 
Prowadzenie: Alona Snopova – autorka lalek. Zapisy: okolna@dommuz.pl. Wstęp wolny

Ogródnik – Mój własny ogród. Warsztaty projektowania krajobrazu
15.05. (środa), godz. 16.30
Warsztaty dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z projektowaniem 
pod okiem architekta krajobrazu. Warsztaty mają charakter cykliczny, w każdej chwili 
można dołączyć. Zapisy: okolna@dommuz.pl/ tel. 56 654-84-56. Wstęp: 15 zł

Rodzinny weekend na Rudaku 
18.05. (sobota), godz. 12.30 Wianki – warsztaty florystyczne
Za pomocą kwiatów, liści, materiału roślinnego i florystycznego będzie-
my tworzyć wianki. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Informacje: okol-
na@dommuz.pl/ tel. 56 654-84-56. Wstęp: 25 zł (dziecko + rodzic)
19.05. (niedziela), godz. 10.00 Rodzinny pchli targ – Flumark
Targ dedykujemy mamom i poszukiwaniom idealnego prezentu na Dzień 
Matki. Każdy może wymienić się lub wystawić na sprzedaż swoje rzeczy. 
Sztuki również nie zabraknie. Przewidziany drobny poczęstunek. 
Zapisy dla wystawców: okolna@dommuz.pl/ tel. 56 654-84-56. Wstęp: wolny/ 5 zł opłata za wy-
stawienie się

Warsztat sztuki - wiosna, 21.05. (wtorek), godz. 15.00
Zajęcia dla grupy dorosłych niepełnosprawnych. Uczestnicy wykonają 
ozdoby związane z wiosną. 
Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Wstęp: 5 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Kreatywnie w świetlicy - Dzień Mamy, 22.05. (środa), godz. 15.30
Warsztaty manualne. W tym miesiącu wykonamy coś dla mamy.
Wstęp wolny

Piknik na Rudaku – Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka
30.05. (czwartek), godz. 16.00
Działania „Wielogród – Sąsiedzki ogród” przenosimy na zewnątrz. Za-
praszamy z roślinkami, odnóżkami, nasionami lub bez. Będziemy sadzić, 
przesadzać, nasadzać i nadawać imiona naszym roślinom, wymieniać 
się roślinami, jak i wiedzą, rozmawiać i bardziej poznawać. Dla dzieci 
również dużo atrakcji: bańki mydlane, warsztaty o tematyce roślinnej, 
robienie ozdób, dekoracji do domu i ogrodu, zajęcia plastyczne z Panem 
Zbyszkiem, gra terenowa z sekretami, a także wystawa Alony Snopovej 
– autorki lalek. Wstęp wolny

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

Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń z okazji 
55-lecia, 1.05. (środa), godz. 17.00
Na scenie pojawi się 120 wykonawców ze wszystkich grup działających 
w zespole. Wstęp wolny. Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Konkurs plastyczny Zoom na Toruń. Detal w architekturze miasta
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Artysta musi być piękny – ciało w sztuce, 17.05. (piątek), godz. 18.00
„Art must be beautiful, artist must be beautiful” to tytuł jednego z per-
formansów Mariny Abramowić, wykład będzie dotyczył wykorzystania 
ciała jako narzędzia w sztuce. Prowadzenie: Bogusław Deptuła - histo-
ryk i krytyk sztuki, kurator wystaw, marchand. Autor licznych publikacji 
w dziedzinie sztuki, literatury i kulinariów. Wstęp wolny

Historia mody: Historia torebki, 21.05. (wtorek), godz. 18.00
Jak to się stało, że torebka dopiero w XX wieku stała się niezbędna? 
O tych dawnych i tych zupełnie współczesnych opowie autorka książki 
„It bag. Historia torebką pisana”.
Orient Express: Przystanek: Sztuka architektury
23.05. (czwartek), godz. 17.00 Prowadzenie dr Zdzisław Preisner. Wstęp wolny

Wykład: Czarne sny „podziemnych” rysowników
31.05. (piątek), godz. 18.00
Powstające poza cenzurą w latach 80. satyryczne komentarze ówczesnej 
rzeczywiści, o silnym ładunku humorystycznym i ironicznym, stały się 
specyficznym „śmiechem przez łzy”, zajmującym dokumentem czasu. 
W podziemne rysowanie zaangażowanych było dużo artystów uznanych, 
jak i tych rysujących sporadycznie, traktujących swoją pracę jako spo-
łeczne posłannictwo na rzecz wolności i niezależności.
Prowadzenie: Jerzy Brukwicki. Wstęp wolny

Wystawa: Damy i Rycerze. Wystawa kopii średniowiecznych miniatur 
Barbary Bodziony, 23.05. (czwartek), godz. 18.00
Kopie średniowiecznych miniatur związanych z tematyką rycerską autor-
stwa Barbary Bodziony oraz Miłośników Rękopisów. Barbara Bodziony, 
iluminator i kaligraf prowadząca pracownie w Krakowie, przypomina 
o starej sztuce iluminatorstwa i kaligrafii. Wystawie będą towarzyszyły 
warsztaty kaligrafii. Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej
Pokazy filmowe i spotkania towarzyszące wystawie „Marina 
Abramović: Do czysta” szczegóły na stronie: www.csw.torun.pl

Specjalny pokaz filmu „Dzika grusza”, reż. Nuri Bilge Ceylan, Francja/
Turcja, 2018, 2.05. (czwartek), godz. 19.00 Bilety: 12/14 zł

Przedpremierowy pokaz filmu przygodowego „Łowcy czarownic”, reż. 
Raško Miljković, Macedonia/Serbia, 2018, 4.05. (sobota), godz. 14.00
Film z polskim dubbingiem. Bilety: 12/14 zł

Kino dla seniora, 8.05. (środa), godz. 12.00
Maksymiuk. Koncert na dwoje, reż. Tomasz Drozdowicz, Polska, 2018
Bilety: 10 zł

Seniorskie ujęcia, cz. VIII, 15.05. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Bilety: 1 zł

Spotkanie filozoficzne, 15.05. (środa), godz. 18.00
Przedpremierowy pokaz filmu „Podwójne życie”, reż. Olivier Assayas, 
Francja, 2018. Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim
Bilety: 12/14 zł

Weekend z Millennium Docs Against Gravity – przegląd filmów 
dokumentalnych, 17-19.05. (piątek-niedziela) Bilety: 12/14 zł

Noc Muzeów, 18.05. (sobota), godz. 22:00
Filmowa niespodzianka dla widzów – wstęp wolny

Pokaz filmu „My czterej pancerni”, reż. Andrzej Słodkowski
23.05. (czwartek), godz. 18.00
Po seansie spotkanie z reżyserem. Wstęp wolny

Węgierska Wiosna Filmowa – przegląd filmów
24-26.05. (piątek-niedziela) Bilety: 10 zł

godz. 19.00 po wystawie Plaster
Wstęp wolny. Zapisy:eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16

Czytelnia CSW: godz. 18.00, 20.00, 22.00
Sztuka na kozetce – podziel się myślami!
Trzy spotkania z psychoanalitykami, którzy będą moderować rozmowę 
o wystawie Mariny Abromović. Wszystkich, którzy obejrzą wystawę za-
praszamy, aby podzielili się refleksjami, opowiedzieli o emocjach, które 
towarzyszyły im w trakcie zwiedzania. Pod okiem terapeutów psychoana-
litycznych spróbujemy zastanowić się nad istotą twórczości Abramović. 
Psychoterapeuci: Anna Maroszek, Jolanta Liczkowska-Czakyrowa
Wstęp wolny, bez zapisów

Kino Centrum:
•  godz. 16.30 Millennium Docs Against Gravity: My Generation,  

reż. David Batty, Wielka Brytania, 2017
•  godz. 18.10 Millennium Docs Against Gravity: Ustrzelić mafię,  

reż. Kim Longinotto, USA, 2018
•  godz. 20.00 Millennium Docs Against Gravity: Świadkowie Putina,  

reż. Witalij Manski, Litwa/Szwajcaria/Czechy, 2018
Bilety: 12 zł

•  godz. 22.00 - Filmowa niespodzianka – wstęp wolny

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
•  Kino dla seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych

8.05. (środa), godz. 12.00
Maksymiuk. Koncert na dwoje, reż. Tomasz Drozdowicz
Prelekcja i dyskusja: dr Radosław Osiński, bilety: 10 zł

Seniorskie ujęcia. Spotkanie 8., 15.05. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów.
Wstęp: 1 zł, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl lub 56 610-97-41

Spacer po aktualnych wystawach, 16.05. (czwartek), godz. 12.00
Oprowadza: Mateusz Kozieradzki. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Wtorki ze sztuką. Spotkanie 8., 21.05. (wtorek), godz. 12.00
Działania do aktualnych wystaw. Wstęp: 1 zł, zapisy: w recepcji CSW

Komputer krok po kroku
Zajęcia w grupach: 29.05. (środa), godz. 12.00 grupa początkująca, 
30.05. (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

Centrum Literatury:
Spacery Tematyczne
•  17.05. (piątek), godz. 17.30 Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście

Wieczorowa porą spacer wśród toruńskich baśni, bajań i legend miej-
skich.

•  19.05. (niedziela), godz. 14.30 Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy 
Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj
Co znajduje się na dachach toruńskich budynków, co z nich można zo-
baczyć ? Uczestnicy proszeni są o założenie strojów bardziej turystycz-
nych i butów z ciut lepszym bieżnikiem.

•  1.06. (sobota), godz. 12.00 Spacer po Baśniowym Mieście
Dzieci młodsze i starsze a także tych, którzy zachowali odrobinę dziec-
ka w sobie zapraszamy na spacer wśród toruńskich baśni, bajań i le-
gend miejskich.

Prowadzenie: Marcin Orłowski. Bilety: 8 zł. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 15.05. (śr.), godz. 18.15
Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Tym ra-
zem inspiracją do rozmowy będzie książka Iwony Chmielewskiej „Obie”. 
Wstęp wolny
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Marina Abramović - Do Czysta / The Cleaner, do 11.08.
Wyjątkowa, przekrojowa wystawa poświęcona twórczości Mariny Abra-
mović – działającej od ok. pięciu dekad wybitnej artystki, ikony perfor-
mansu i kontrowersyjnej postaci świata sztuki współczesnej. Wystawa 
jest odsłoną największej w Europie retrospektywy Mariny Abramović, 
zrealizowanej wspólnie z Moderna Museet w Sztokholmie, we współpra-
cy z Muzeum Sztuki Współczesnej Louisiana w Humlebæk i Bundeskun-
sthalle w Bonn. Na wystawę składa się około 120 dzieł, począwszy od 
prac pochodzących z lat 60., na współczesnych realizacjach skończyw-
szy. Marina Abramović (ur. 1946) – artystka intermedialna serbskiego 
pochodzenia. W swojej sztuce próbuje przekroczyć fizyczne i psychiczne 
ograniczenia ciała, bada możliwości umysłu i związek zachodzący mię-
dzy artystą a widownią. Własne ciało jest dla niej narzędziem działań 
artystycznych, ale często bywa też tematem prac. Do swoich działań 
aktywnie włącza obserwatorów. Uczestniczka najważniejszych wystaw 
światowej sztuki. W 2010 roku nowojorskie Museum of Modern Art. 
zorganizowało wystawę retrospektywną Mariny Abramović, na której ar-
tystka zaprezentowała słynny performans „The Artist Is Present”, udoku-
mentowany w flmie „Marina Abramović: Artystka obecna”. Bilety: 25 zł / 20 zł

Wystaw się w CSW, do 5.05.
Wystawa laureatów konkursu fotograficznego. Wydarzenie ma na celu 
stworzenie niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania własnej 
twórczości szerszej publiczności. Zwiedzających zachęcamy do udziału 
w głosowaniu publiczności! Bilety: 8/5 zł

10. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej
17.05. (piątek), godz. 19.00, do 31.08.
10. edycja festiwalu Plaster porusza zagadnienia dizajnu graficznego 
opartego głównie na działaniach analogowych, geście graficznym, ręcznie 
tworzonej typografii, fizycznej ekspresji formy graficznej i kaligrafii. Gość-
mi będą artyści z Niemiec, Węgier, Ukrainy, Włoch, Białorusi, Portugalii 
i z Polski. Na głównej wystawie „Hand made” poza plakatami, rysunkami, 
ilustracjami eksponowanymi w klasyczny sposób zobaczymy prace wyko-
nane bezpośrednio na ścianach galerii. Autorami tych działań będą m.in. 
João Neves, Sebastian Kubica, Peter Bankov. Dodatkową atrakcją otwarcia 
będzie performance kaligraficzny jednego z najwybitniejszych europej-
skich kaligrafów Oleksiy’a Chekala. Poza wystawą zbiorową, na parterze 
CSW, zostaną zaprezentowane dwie wystawy indywidualne – znakomite-
go białoruskiego plakacisty Petera Bankova i polskiego projektanta posłu-
gującego się gestem rysunkowym Ryszarda Kajzera. Pojawią się też mło-
dzi artyści, tym razem studenci z kilku europejskich szkół artystycznych. 
Polem ich prezentacji będzie wystawa plenerowa „Heat of the moment 
– pod wpływem chwili” na której odnosić się będą wykorzystując analogo-
we techniki projektowe do współczesnych zagadnień związanych z życiem 
społecznym, kulturą, polityką. Festiwalowi będą towarzyszyły warsztaty 
projektowe, które w tym roku prowadzić będą Peter Bankov i Oleksiy Che-
kal – więcej informacji o warsztatach: www.csw.torun.pl Bilety: 8/5 zł

SGALERIE
godziny otwarcia: wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00, piątek, godz. 10.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00

Wydarzenia: 
Majówka w CSW:
•  Wyprawa w Głąb Sztuki, 4.05. (sobota), godz. 12.00
•  Warsztaty do aktualnych wystaw. Dla rodzin z dziećmi w wieku 7–13 lat
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Magazyn Sztuki 7
30.04.-12.05. (poniedziałek-niedziela), w godz. otwarcia Centrum
Dzieła sztuki, które na co dzień ukryte są w archiwum Kolekcji CSW będą 
wyeksponowane w przestrzeni Labsenu. Tym razem zaprezentujemy 
pracę Wojciecha Antoniego Sobczyńskiego „Inwersja”. Kontakt z pracą 
wzbogacony zostanie o mnóstwo działań warsztatowych.
Dla dzieci wraz z opiekunami. Wstęp 1zł, bez zapisów

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie Mariny Abramović
•  1.05. (środa), godz.12.00
•  4.05. (sobota), godz. 12.00
•  9.05. (czwartek), godz. 17.00
Dla osób powyżej 15 roku życia. Wstęp: 25 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Kreatywne oprowadzanie, 5.05. (niedziela), godz. 12.00
Dla osób powyżej 15 roku życia. Wstęp: 25 zł. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Odtwarzanie performansów Mariny Abramović:
1.05. (środa)
godz. 13.00-15.00 Freeing the Memory, godz. 16.00-16.30 The Onion

2.05. (czwartek)
godz. 14.00-18.00 Imponderabilia, godz. 14.00-19.00 Cleaning the Mirror

3.05. (piątek)
godz. 12.00-17.00 Cleaning the Mirror, godz. 14.00-16.00 Freeing the Memory, godz. 
15.00-16.00Tango

4.05. (sobota)
godz. 13.00-18.00 Cleaning the Mirror, godz. 13.00-14.00 Tango, godz. 15.00-16.00 Freeing the 
Memory

5.05. (niedziela)
godz. 12.00-16.00 Imponderabilia, godz. 16.00-16.30 The Onion

18.05. (sobota) Noc Muzeów
Wszystkie performanse przygotowane na wystawę „Do czysta”.
Performerzy występujący na wystawie: Maciej Czapliński, Cristina Ferreira, Viacheslav Fokin, 
Aleksandra Grącka, Joanna Nadrowska, Mikołaj Prynkiewicz, Anita Zdrojewska.
Więcej informacji: marina.csw.torun.pl

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 16.30–17.30, grupa II – środy, godz. 16.30–17.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2–7 lat wraz z opiekunami.
7.05, 8.05. / 14.05, 15.05. / 21.05, 22.05./ 28.05, 29.05.
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy: zmysłoteka@csw.torun.pl

Noc Muzeów, 18.05. (sobota)
godziny otwarcia CSW:
18.05. (sobota), godz. 15.00-24.00, 19.05. (niedz.), godz. 14.00-18.00
wystawy: 
Marina Abramović - Do czysta/The Cleaner. Wstęp: 15 zł; Marina Abra-
mović - Liczenie ryżu. Wstęp wolny; wystawy towarzyszące 10. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej Plaster. Wstęp wolny
Działania Mariny Abramović odtwarzane na wystawie „Do czysta”: Fre-
eing the Memory, The Onion, Imponderabilia, Cleaning the Mirror, Simi-
lar Illusion
Szczegółowy plan odtwarzania performansów na marina.csw.torun.pl
oprowadzania: godz. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 po wystawie Mariny 
Abramović 
Wstęp: 15 zł. Zapisy:eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16
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GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka.com

Prace uczniów Painting of Children at Uttara Annex of Alliance 
Francaise de Dhaka (Bangladesz), do 7.05.
Barwna wystawa prac dzieci pochodzących z Painting of Children at Utta-
ra Annex of Alliance Francaise de Dhaka z Bangladeszu. Jest to prężenie 
działająca palcówka, która wielokrotnie brała udział w międzynarodo-
wych konkursach organizowanych przez Galerię.
Prace graficzne uczniów szkół plastycznych w Polsce, 10.05-10.06.
Autorami są uczniowie dwudziestu wybranych szkół średnich typu arty-
stycznego, zarówno z dużych ośrodków, na przykład z Wrocławia, Łodzi, 
Bydgoszczy, jak i małych miejscowości, takich jak Jarosław, Supraśl, 
Nowy Wiśnicz czy Gronowo Górne. We wszystkich tych szkołach grafika 
warsztatowa stanowi ważny element kształcenia plastycznego. Powsta-
łe tam, a pokazane na wystawie linoryty, serigrafie, akwaforty i akwatin-
ty są interesującym, nieszablonowym, często krytycznym, spojrzeniem 
na rzeczywistość.

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

Filia na ul. Kościuszki 41/47
Wystawa prac uczniów Osnovnej Skoly „Ratko Pavlovic Cicko” 
w Ratkovie, 7.05.- 6.06.
Położone w północnej Serbii zaledwie trzytysięczne Ratkovo jest waż-
nym punktem na mapie interesujących z punktu widzenia edukacji pla-
stycznej miejsc Europy. Działająca tu od 60 lat Osnovna Skola im. Ratko 
Pavlovica Cicko znana jest z prężenie działającej pracowni graficznej, 
a autorzy tworzonych w niej barwnych linorytów byli laureatami niejed-
nego konkursu plastycznego.

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

Wydarzenia:
6. Oko Kalejdoskopu 
Projekt, którego celem jest prezentacja unikalnej twórczości dzieci z róż-
nych miast w Polsce, realizujący autorskie filmy animowane. Przegląd 
jest kalejdoskopem, w którym mieszają się style, techniki i pomysły - 
inspirując i pobudzając do twórczego działania zarówno dzieci, jak i do-
rosłych. 
15.05. (środa) Warsztaty Filmowe
• godz. 10.00-13.00 Przetwórnik 

Do 15 osób. Warsztaty z wycinankowej animacji poklatkowej, podczas 
których zamienimy słowa w obrazy. Prowadzący: Sylwia Rajkowska, Marta Szcze-
pańska

• godz. 10.00-13.00 Sportowe Flip Book’i
Do 15 osób. Warsztaty polegające na stworzeniu autorskiego flip bo-
oka przedstawiającego sportowców w ruchu. Prowadzący: Anna Rozłucka, Ane-
ta Urbańska

16-17.05. (czwartek-piątek)
•  godz. 9.00-10.00, 11.00-12.00, 13.00-14.00 Pokazy filmów animowa-

nych tworzonych przez dzieci
Zapisy na pokazy filmów i warsztaty: 56 645-15-88. Udział bezpłatny. 
Miejsce: Filia przy ul. Kościuszki

system wartości, możemy wzbogacić nasze życie, zużywając mało zaso-
bów”. To słowa japońskiego grafika Ikkou Tanaki tworzącego w latach 
80., kiedy Japonia była na szczycie ekonomicznego rozwoju. Są antytezą 
dzisiejszego świata, który jest przepełniony wszelakimi możliwościami, 
bogactwem i który budowany jest na bazie konsumpcjonizmu. Dlaczego 
Japończycy widzą bogactwo w prostocie, piękno w minimalizmie?
Chie Piskorska – urodzona w Tokio, od 21 lat mieszka w Polsce. Wykła-
dowczyni na Wydziałach Architektury Wnętrz oraz Kultury Japonii w Pol-
sko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Projektantka prze-
strzeni, scenografka wystaw, florystka. Wstęp wolny

Majówka z kulturą i sztuką 
Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do bezpłatnego 
zwiedzania wystaw Wozowni:
•  3-5.05 „Półśrodki” Macieja Andrzejczaka i Dawida Marszewskiego oraz 

„Alef zero” Pawła Franciszka Jaskuły
•  11-31.05 „Anomalia Naturalia” georgii Krawiec i Marka Noniewicza 

(górna sala), „Miraż Travel” Emilii Kiny i Filipa Rybkowskiego oraz „Pró-
buję poruszyć wolną ręką” – wystawa zbiorowa

Informacje o dostępności: dolna sala – pomieszczenie dostępne dla osób poruszających się na 
wózkach, tzw. archiwum, tzw. laboratorium, górna sala –  pomieszczenia niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach. Szczegółowe informacje na profilu Galerii Sztuki Wozownia w ser-
wisie niepełnosprawnik.pl

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

Lekcja w galerii
Projekt skierowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealistów (13-18 lat). 
Uczestnicy będą zaznajamiać się z językiem sztuki współczesnej i poznawać pojęcia charaktery-
styczne dla tej dyscypliny. Każde ze spotkań odbywa się na aktualnie prezentowanej ekspozycji, 
która stanowi punkt wyjścia do swobodnej wymiany spostrzeżeń między uczestnikami a prowa-
dzącym. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub laboratorium@wozownia.pl (kontakt: Joanna Gwiazda)

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Jerzy Czapiewski – biało-czarne, 10.05. (piątek), godz. 17.00, do 31.05.
Retrospektywna wystawa z okazji 30-lecia twórczości. Autor charaktery-
zuje się następująco:
Jerzy Czapiewski (ur.1962), studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK To-
ruń, dyplom w pracowni prof. Ryszarda Krzywki w 1989 r. zajmuje się 
rysunkiem, grafiką, rys. prasowym oraz (do 2013r.) edukacją artystycz-
ną. Członek ZPAP oraz SPAK. Publikacje rysunkowe na łamach pism ogól-
nopolskich i regionalnych - przeszło 2000 publikacji prasowych, udział 
w przeszło 100 wystawach zbiorowych w krajowych i zagranicznych,  
9 wystaw indywidualnych, kilkanaście nagród i wyróżnień.
Rysowanie to dla mnie najlepsza terapia i pomysł na życie, to szelest kar-
tek i zgrzyt narzędzi - tworzący niepowtarzalny klimat...od najmłodszych 
lat lubiłem rysować - rysowałem nawet na ścianach domu, za tapczanem, 
tak by nikt nie widział, pomagała w tym fascynacja ilustracjami jakie 
oglądałem w książkach czy czasopismach...i tak zostało do dziś - lubię 
rysować, codziennie muszę coś zostawić na kartce, bo wtedy dzień nie 
jest stracony....
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 11.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek, 
ul. Ducha Św. 10
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GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście od ul. Ducha Św. 6
tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

Maciej Andrzejczak & Dawid Marszewski - Półśrodki, do 5.05.
Paweł Franciszek Jaskuła - 0 /alef zero/, do 5.05..
georgia Krawiec & Marek Noniewicz - Anomalia Naturalia
10.05. (piątek), godz. 18.00, do 16.06.
georgia Krawiec i Marek Noniewicz pracują ze starymi technikami foto-
graficznymi. Oboje podchodzią do fotografii eksperymentalnie. Proces 
tworzenia jest równie ważny (a być może nawet ważniejszy), co ostatecz-
ne efekty. „Anomalia Naturalia” to przestrzeń poszukiwania wątków or-
ganicznych obecnych w sztuce georgii Krawiec i Marka Noniewicza, któ-
rzy – poprzez swoją twórczość – na nowo odczytują słowa Andre Bazina: 
„Fotografia działa na nas jak zjawisko „naturalne”: podobnie jak kwiat 
albo kryształek śniegu, którego piękno nierozłącznie związane jest z po-
chodzeniem roślinnym lub mineralnym”. 
georgia Krawiec (1972) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uni-
wersytecie w Siegen (Niemcy). Uczy fotografii, bierze udział w wysta-
wach, pisze o fotografii, prowadzi warsztaty, wspiera uchodźców. Samą 
siebie określa jako artystkę polską i niemiecką, dla której dwukulturo-
wość jest kluczowym aspektem tożsamości. Marek Noniewicz (1971) 
– studiował biologię na UMK. Równolegle rozwijał swoją pasję foto-
graficzną, podejmując naukę w Lidova Koncevator w Ostrawie. Wiedzę 
pogłębiał kontynuując naukę na ASP w Poznaniu, gdzie pełnił również 
funkcję technologa w Katedrze Fotografii. Od 2017 roku jest kustoszem 
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy. Pracuje w różnych mediach (wideo, 
performance), ale przede wszystkim w fotografii.
Emilia Kina & Filip Rybkowski - Miraż Travel
10.05. (piątek), godz. 18.00, do 16.06.
Projekt o poszukiwaniu sensów, a pretekstów do namysłu nad tym proble-
mem dostarcza wędrówka, w jaką zabierają nas artyści wraz z wyimagino-
wanym, tytułowym biurem podróży. Artyści nawiązują do historii sztuki, 
ale także praktyk konsumpcyjnych czy formuł reklamowych; aluzyjnie 
odnoszą się też do rytuałów, jakie zwykle towarzyszą wojażom, oraz prób 
zatrzymania śladów tych doświadczeń już po powrocie do codzienności.
Emilia Kina – ur. 1990 w Krakowie. W latach 2010-2015 studiowała na 
ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i fotografią. Filip Rybkowski 
– ur. 1991 r. w Szczecinie. W latach 2010-2015 studiował na ASP w Kra-
kowie. Obecnie jest studentem drugiego roku Środowiskowych Studiów 
Doktoranckich na macierzystej uczelni. W swojej twórczości łączy różne 
media. Silnie odwołuje się do historii sztuki, czasowości dzieła i jego 
wyjątkowości, odnosząc się przy tym do zagadnienia zabytku. 
Próbuję poruszyć wolną ręką, 10.05. (piątek), godz. 18.00, do 16.06.
artyści: Martyna Kielesińska, Liliana Piskorska, Klaudia Prabucka, Zu-
zanna Sosnowska, Iga Świeściak, Wojciech Tlałka, Weronika Wysocka
W książce „Kultura w płynnej nowoczesności” Zygmunt Bauman stawia 
tezę, że współczesny człowiek, funkcjonujący w „świecie uspołecz-
nionym”, ma dwa podstawowe pragnienia. Są to „tęsknota za tym, by 
się bezpiecznie w grupie/zbiorowisku zadomowić, i pragnienie wyod-
rębnienia z masy, odindywidualizowania się i nabrania oryginalności; 
marzenie o przynależności i marzenie o samostanowieniu; potrzeba 
społecznego oparcia i żądza autonomii”. To rozdarcie, a właściwie jego 

konsekwencje, które są wypadkową dokonywanych przez nas wyborów 
i przyjmowanych postaw, stały się kluczem projektu. Prace młodych ar-
tystek i artystów wypowiadających się w medium wideo, które składają 
się na ten niewielki przegląd, łączy m.in. to, że każą przyglądać się po-
stawionym zagadnieniom w skali mikro. Patrzymy tu bowiem na rzeczy-
wistość jak przez lupę czy dziurkę od klucza.

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00
Galeria w majówkę: 1-2.05. nieczynne, 3-5.05., godz. 11.00–18.00 (5.05. wstęp wolny)

Wydarzenia:
Noc Muzeów w Wozowni, 18.05. (sobota)
• godz. 15.30-17.00 Co to foto?! – warsztaty rodzinne

Poznając proste, tradycyjne techniki fotograficzne można nie tylko do-
wiedzieć się, na czym polega proces rejestracji obrazu, ale także do-
skonale się przy tym bawić. Przy użyciu papieru pokrytego światłoczułą 
emulsją oraz przedmiotów codziennego użytku będziemy tworzyć kom-
pozycje inspirowane pracami georgii Krawiec i Marka Noniewicza. Zajęcia 
bezpłatne, zapisy: info@wozownia.pl lub tel. 56 622-63-39 (Natalia Cieślak) 

• godz. 15.30-16.30 Soczewkowo-obrazowo – warsztaty rodzinne
Warsztaty optyczne, wykorzystujące różnego rodzaju soczewki do obser-
wowania świata. Uczestnicy dowiedzą się, jak biegnie światło, jak można 
sterować jego biegiem oraz jak tworzą się obrazy. Zajęcia bezpłatne, za-
pisy: info@wozownia.pl lub tel. 56 622-63-39 (Natalia Cieślak) 

• godz. 17.30–22.30 Zwiedzanie wystaw Wstęp wolny

•  godz. 18.00-19.30 Zrób sobie Wozownię – aktywności dla dzieci z wy-
korzystaniem makiet budynku galerii 

Bezpłatnie, bez zapisów, można dołączyć w dowolnym momencie

• godz. 19.00 Oprowadzanie po wystawach Wstęp wolny

Architektura w Wozowni: Lekceważone córki Alma Mater, czyli jak 
zostać architektką, 21.05. (wtorek), godz. 18.00
Prof. Marta Leśniakowska z Instytutu Sztuki PAN jest w Polsce pionierką 
badań nad historią kobiet-architektek, pozostających do niedawna „zna-
czącym przeoczeniem”. Wykład przedstawia drogę wchodzenia kobiet 
do architektury i ich profesjonalizację, koncentrując się zwłaszcza na 
modernizmie i „stuleciu kobiet” w architekturze XX wieku. Prof. ndzw. dr 
hab. Marta Leśniakowska, historyczka i krytyczka sztuki, pracownik na-
ukowy w Instytucie Sztuki PAN, wykładowca akademicki, specjalizuje się 
w problematyce nowoczesnej architektury i kultury wizualnej w perspek-
tywie transdyscyplinarnej. Oprócz pracy naukowej uprawia fotografię. 
Wstęp wolny

Come on Kamon! Stary, ale nowy, mały, ale wielki design Japonii – 
warsztaty z Chie Piskorską, 27.05. (poniedziałek), godz. 17.00-18.30
Kamon to symbol identyfikujący rodzinę lub klan w Japonii, czyli coś jak herb 
w Europie. Jednak w Japonii kamon posiadały nie tylko rody szlacheckie, ale 
każdy ród mógł mieć swój Kamon, więc w sumie jest ich ponad 30000! Ob-
serwując naturę i przedmioty w swoim otoczeniu oraz upraszczając i mody-
fikując ich formy, Japończycy w niesamowity sposób rozwinęli wzornictwo 
graficzne. Zobaczymy historię i rodzaj znaków Kamon oraz ich tradycyjne 
i nowoczesne zastosowanie. Wymyślimy swój własny Kamon! 
Warsztaty skierowane do dorosłych i młodzieży. Wstęp bezpłatny, zapisy: wystawy@wozownia.pl 
lub tel. 56 622-63-39 (Joanna Gwiazda)

Projekt dla…: Bogactwo w prostocie: design Japonii – wykład Chie 
Piskorskiej, 28.05. (wtorek), godz. 18.00 
„Prostota nie czuje się gorzej niż przepych, a raczej może być dumna 
z własnej czułości i inteligencji skrytych w sobie. Jeżeli rozwinie się taki 
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•  godz. 18.00 Ustawienia ze świętymi – performance aktorów Teatru Ho-
rzycy, reż. Agata Duda-Gracz

•  godz. 20.30 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego (Kalisz): David Desola 
- 7 minut, reż. Adam Biernacki

26.05. (niedziela)
•  godz. 16.00 Debata na głosy i efekty dźwiękowe Krzyk debiutanta 
•  godz. 18.00 Teatr Zamiast (Łódź): Magdalena Drab, Curko moja ogłoś 

to - rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk
•  godz. 19.30 Teatr Ludowy (Kraków): August Strindberg - Panna Julia, reż. 

Radosław Stępień
Spektakl dla widzów dorosłych

27.05. (poniedziałek)
•  godz. 17.30 Teatr im. Stefana Jaracza (Łódź): Jennifer Haley – Otchłań, 

reż. Mariusz Grzegorzek
•  godz. 20.30 Teatr Ludowy (Kraków): John Maxwell Coetzee – Hańba, reż. 

Marcin Wierzchowski
28.05. (wtorek)
•  godz. 18.30 Nowy Teatr im. Witkacego (Słupsk): Iwan Wyrypajew, Tlen, 

reż. Aleksandra Skorupa
•  godz. 20.30 Teatr Ludowy (Kraków): Stanisław Wyspiański – Sędziowie, 

reż. Małgorzata Bogajewska
29.05. (środa)
•  godz. 17.00 Teatr im. Ludwika Solskiego (Tarnów): Joanna Satanowska - 

Bądź taka, nie bądź taka, reż. Joanna Satanowska
•  godz. 19.00 Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń): Gotthold Ephraim Lessing 

- Natan Mędrzec, reż. Piotr Kurzawa
•  godz. 21.30 Teatr im. Jana Kochanowskiego (Opole): Martyna Lechman - 

Zakonnice odchodzą po cichu, reż. Daria Kopiec
30.05. (czwartek)
•  godz. 17.30 Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego (Wałbrzych): 

Witold Gombrowicz -  Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Grzegorz Jaremko
•  godz. 20.30 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (Bydgoszcz): Pascal 

Rambert - Koniec miłości, reż. Dorota Androsz
31.05. (piątek)
•  godz. 17.00 Teatr Współczesny (Szczecin): Iwan Wyrypajew – Pijani, reż. 

Norbert Rakowski
•  godz. 20.00 Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń): Agnieszka Holland/Witold 

Zatorski - Aktorzy prowincjonalni, reż. Damian Josef Neć
•  godz. 22.00 Perfect Son - koncert plenerowy przed teatrem
1.06. (sobota)
•  godz. 16.00-19.00 Laboratorium dramaturgiczne „Kontakt – Lubimow-

ka”

Edukacja w Horzycy
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 oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Teatru 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

Baśń o Złotej Rybce
1.05. (środa), godz. 12.00 
14-16.05. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Przytulaki, 3.05. (piątek), godz. 12.00 
Bilety: 22 zł

Kłopot, 3.05. (piątek), godz. 14.00 
Bilety: 22 zł

Szewczyk Dratewka 
5.05. (niedziela), godz. 12.00 
7-8.05. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Literkowo, 9-10.05. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 11.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Słowik 
12.05. (niedziela), godz. 14.00, 16.00
19. 05. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
Bilety: 22 zł

Dziób w dziób 
18.05. (sobota), godz. 12.00 Dzień Teatru Publicznego. Bilet za 350 gr 
21-24.05. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki 
26.05. (niedziela), godz. 12.00, 14.00 Dzień Matki. Bilety 25 zł
28-31.05. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska8, kasa biletowa ul. Kopernika 4
tel. 56 678-75-18 lub 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Tajemnica Tomka Sawyera
15-16.05. (środa-czwartek), godz. 9.00, 12.00
Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny. Miejsce: CKK Jordanki

Pan Kleks. Powrót
30-31.05. (czwartek-piątek), godz. 9.00, 12.00
Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny. Miejsce: CKK Jordanki

Dzień, w którym porwano papieża
31.05. (piątek), godz. 19.00 - premiera
Komedia o tym, jak nowojorski taksówkarz żydowskiego pochodzenia 
– Sam Leibowitz – przypadkowo porywa papieża. Sam to zwykły obywa-
tel, natomiast papież Albert IV to wyrocznia moralna dla milionów ludzi, 
człowiek wzbudzający respekt na całym świecie. Ich niecodzienna rela-
cja początkowo może wydawać się z góry skazana na porażkę.
Bilety: 50 zł. Miejsce: Klub Od Nowa

IV Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych 
Wyższych Szkół Artystycznych 
8-11.05.
Przegląd ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do studentów 
szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych. Jego celem jest pre-
zentacja spektakli muzycznych – egzaminów semestralnych i muzycz-
nych dyplomów studentów szkół artystycznych. Wydarzenie zakończy 
11.05. koncert Piotra Machalicy ,,Pamiętajmy o poetach…’’
Wstęp wolny na wszystkie spektakle poza koncertem finałowym (bilety 15 zł). 
Miejsce: klub OD Nowa
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97
www.teatr.torun.pl

Duża Scena
Noc w Kosmosie
17-18.05. (piątek-sobota), godz. 19.00
19.05. (niedziela), godz. 17.00 - pożegnanie tytułu
Foyer II piętra
 Pięć róż dla Jennifer, 4-5.05. (sobota-niedziela), 
godz. 19.00 
Józef i Maria, 15-16.05. (środa-czwartek), 
godz. 19.00
Scena na Zapleczu 
Aktorzy prowincjonalni
11-12. (sobota-niedziela), godz. 19.00
19.05. (niedziela), godz. 20.00
Mazagan. Miasto
11.05. (sobota), godz. 19.00, ul. Podgórna 35
12.05. (niedziela), godz. 19.00, ul. Szczytna 4
15.05. (środa), godz. 19.00, ul. Międzymurze 4
Wejściówka 
Loża Kopernika – kabaret literacki, 3.05. (piątek), 
godz. 20.00 

Wydarzenia:
Niedziela w Teatrze, 12.05. (niedziela), godz. 
11.00-13.00
Bilety: 20 zł, rodzinne: rodzice/opiekunowie + dziecko do 10 r.ż.  
40 zł oraz jeden rodzic/opiekun + dziecko do 10 r.ż. 20 zł. W przypad-
ku większej ilości dzieci cena wzrasta o 5 zł/dziecko. Studenci i senio-
rzy: 15 zł. W cenę wliczone śniadanie

Teatralna Akademia Seniora: Starość – tabu czy 
inspiracja?
20.05. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
Porozmawiamy o wyzwaniach, które towarzyszą sta-
rości oraz zastanowimy się, w jaki sposób jest obecna 
w teatrze. Do jakich działań może nas zainspirować? 
Zajęcia rozpoczną się od 20-min. warsztatów rucho-
wych.  
Bilety: 5 zł od 6.05. Więcej informacji: edukacja@teatr.torun.pl, 
tel. 605-034-199

Demokracje. Warsztaty twórcze dla nauczycielek 
i nauczycieli
16.05., 13.06., godz. 16.30-18.30
Pytamy o to, czym jest dla nas demokracja oraz 
szukamy nowych narzędzi przydatnych w rozmowie 
z młodzieżą na tematy społeczne i polityczne. 
Zapisy: edukacja@teatr.torun.pl. Jedna osoba może zapisać maksy-
malnie dwoje uczestników. Koszt: 30 zł/całość (3 spotkania).

Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”
25.05. (sobota)

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

Wystawa poplenerowa - Wiśniowa pachnąca malarstwem 2018
XI Międzynarodowy Plener Malarski w Wiśniowej nad Wisłokiem, do 5.05.
Plener miał miejsce w 5-15 lipca 2018 r.

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

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

Spotkanie – wystawa zbiorowa 2019, do 5.05.
Prace malarzy z Kujaw i Pomorza. Pomysł wystawy jest realizowany od kilku lat. Biorą 
w nim udział zarówno doświadczeni mistrzowie pędzla, jak i młodzi artyści.
Edgar J. Pill – Mapowanie kolorów
16.05. (czwartek), godz. 18.00, do 13.06.
Dr hab. Edgar J. Pill jest pracownikiem naukowym Instytutu Zabytkoznawstwa i Kon-
serwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Nadzorował prace konserwatorskie przy 
wielu obiektach zabytkowych na terenie całej Polski. W Toruniu odpowiadał m.in. za 
konserwację trzech obrazów z boazerii z kaplicy św. Stanisława z kościoła św. Jakuba 
w Toruniu oraz polichromowanego stropu w wysokiej sieni w Kamienicy pod Gwiazdą.
„Na wystawie przedstawię prace, które ukończyłem w ciągu ostatniego 1.5 roku. Są 
to moje eksperymenty malarskie z zakresu oznaczania i modelowania form i kolorów 
na poziomie abstrakcyjnego przekazu emocji i wrażeń. W ciągu 20 lat mojego proce-
su malarskiego wytworzyłem specyficzny dla mnie język opisu świata jako abstrak-
cyjnego przetworzenia realnej rzeczywistości. W procesie odnoszę się bardzo mocno 
do niesamowitości świata biologicznego”. Edgar J. Pill

Wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00, domofon nr 6

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

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

(Repertuar Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury, Galerii 011, Dworzec Zachodni i Galerii Artus w dziale 
Centra Kultury)
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9. konferencja z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia
Toruńskie miejsca do zamieszkania i do (za)pamiętania: domy, 
pomniki, cmentarze, 11.05. (sobota)
godz. 9.00
•  Powitanie, wprowadzenie
•  Aleksandra Sojak-Borodo, Toruń, Rubinkowo jako tworzywo działań 

artystycznych
•  Anna N. Kmieć, UMK, Rubinkowo. Doświadczanie a zapamiętywanie
•  Anna Hildebrandt-Fijorek, Gdańsk, Świadomość zamieszkania w prze-

strzeni i czasie – teren dawnej Rzeźni Miejskiej w kontekście przemian
•  Marcin Orłowski, Toruń, Niech ci ziemia lekką będzie, czyli rozważania 

toruńskie o zalewaniu przeszłości betonem zapomnienia
•  Dyskusja
godz. 12.15
•  Jarosław Pawlikowski, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Kompleksy 

koszarowe na terenie twierdzy Toruń w latach 1815-1920. Zarys pro-
blematyki na wybranych przykładach

•  Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Pomniki 
i posągi w przestrzeni Podgórza pod Toruniem – świadectwa pamięci / 
tożsamości wielokulturowego miasta

•  Michał Pszczółkowski, ASP w Gdańsku, Inicjały i napisy na elewacjach 
– świadectwa wielokulturowej codzienności Torunia

•  Toruńskie Spacery Fotograficzne, Miejsca do mieszkania i do (za)pa-
miętana w Toruniu lewobrzeżnym

•  Dyskusja

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13, tel. 56 622-87-14

Dylematy między kawą i herbatą. Prelekcja i pokaz Agnieszki Siejki
6.05. (poniedziałek), godz. 10.00
O aromatycznych esencjach, naparach i związanych z tym ceremoniach 
w różnych zakątkach świata opowie Agnieszka Siejka – biolożka, po-
dróżniczka i edukatorka. Wstęp wolny

Prząśniczka w strasznym dworze, czyli urodziny pana Stanisława 
20.05. (poniedziałek), godz. 10.00
Spotkanie literacko-muzyczne w 200. rocznicę urodzin Stanisława Mo-
niuszki. Nie zabraknie muzyki. Będzie również quiz muzyczny.
Impresje - fotografie Malwiny Młynarczyk 
23.05. (czwartek), godz. 11.00, do 19.07.
Malwina Młynarczyk fotografuje od sześciu lat. Zdjęcia powstawały 
w trakcie zajęć w Zespole Szkół Nr 26 w Toruniu oraz instruktorów to-
ruńskiej Fundacji „Dorotkowo”. Część fotografii to obraz świata, który 
otacza dom autorki, położony na leśnej polanie. Pierwsza indywidualna 
wystawa prac Malwiny.

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

Harry hrabia Kessler, do 5.05.
Bohaterem ekspozycji, przygotowanej przez ambasadę Niemiec w Pol-
sce, Harry-Kessler-Gesellschaft oraz Deutsches Literaturarchiv Marbach, 

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Cztery pory roku na ulicy Czereśniowej
Jeśli masz  9 lub 10 lat weź udział w konkursie literackim. Napisz krótki 
tekst (jedna strona formatu A-4) do wybranej ilustracji znajdującej się na 
stronach dowolnego tomu serii „Ulica Czereśniowa” i złóż  go do 25.05. 
w mediatece. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 30.05. o godz. 
17.00
Zostań mistrzem kaligrafii, 6, 13, 20, 27.05. (poniedziałki), godz. 16.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-8 lat. Z nami nauczysz się  estetycznego i sta-
rannego pisania. Każde spotkanie trwa do 40 min. Udział bezpłatny 

Akademia Twórczych Pomysłów, 6 i 7, 13 i 14, 20 i 21.05., godz. 17.00
•  6 i 7.05. Biedroneczki są w kropeczki.  Wysłuchamy bajki „Biedroneczka” Dariusza Chodyniec-

kiego, a następnie złożymy i wykleimy papierowe biedronki.
•  13 i 14.05. Koty na płoty. Kolejne spotkanie zadedykujemy kotom. Porozmawiamy o ich charakte-

rach, zachowaniach i cechach zewnętrznych. Inspiracją będzie książka „Oto kot” Pauliny Wierzby. 
Następnie z kolorowego papieru, gazet i skrawków materiału wykleimy kocie portrety.

•  20 i 21.05. Kwiatki na Dzień Matki. Zaprosimy dzieci do zrobienia niebanalnej laurki dla Mamy. 
Z kolorowego papieru i patyczków zrobimy bukiet tulipanów w uroczej doniczce.
Zajęcia są bezpłatne, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy:  56 610 67 59.

Tato, a po co? Tato, a dlaczego? Ważne pytania małych odkrywców
8.05. (środa), godz. 17.00
Zajęcia dla ojców i dzieci w formie prostych eksperymentów. 8.05. po-
znamy tajemnice powietrza - jego cechy i właściwości. Dowiemy, skąd się 
bierze wiatr. A potem zbudujemy poduszkowiec. Udział bezpłatny

Kobiece inspiracje: Wiosenne organizery, 10.05. (piątek), godz. 16.30
Zajmiemy się tworzeniem organizerów na pędzle do makijażu, długopisy, 
kredki do oczu, śróbokręty lub przybory kuchenne. Do wykonania posłu-
żą nam puszki po konserwach, farby akrylowe, wstążki oraz serwetki. 
Uczestników prosimy o przyniesienie: 3 puszek po konserwach (oczysz-
czonych z etykiet) oraz grubszy sznurek.  Udział bezpłatny

Poznaj z nami GO, 11, 25.06. (soboty), godz. 10.00-11.30
Starochińska gra planszowa, popularna również w Korei i Japonii, 
a w ostatnich latach zdobywająca popularność na całym świecie.  
Wiek 8+  Spotkania we współpracy z Toruńskim Klubem GO „Akai Ryuu”. Udział bezpłatny

Brydż dla seniorów, 14.05. (wtorek), godz. 16.30-19.30
Bezpłatne spotkania poprowadzi mistrz międzynarodowy Jerzy Misiórski. 
Wstęp bezpłatny

Dzień Polskiej Niezapominajki, 15.05. (środa), godz. 17.00
Dla dzieci na wesołe popołudnie z niezapominajką. Będziemy śpiewać, 
wycinać, sadzić, a przede wszystkim uświadamiać maluchom potrzebę 
ochrony przyrody, której symbolem jest niezapominajka. Udział bezpłatny

Klub Kreatywnego Malucha, 16.05. (czwartek), godz. 10.00
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem 2-, 3- lub 4-latka – zapraszamy. 
16.05. bohaterem spotkania będzie Kaczka dziwaczka. Prosimy o zabranie ze 
sobą kocyka lub dużego ręcznika plażowego. Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59

Popołudnie z mangą, 23, 30.05. (czwartki), godz. 16.00-17.30
Najpierw oglądamy fragmenty filmów, a potem uczymy się rysować man-
gę. Czekamy na młodzież powyżej 13 roku życia. Wstęp bezpłatny

Biżuteria w stylu boho, 24.05.(piątek), godz. 16.30
Do zrobienia unikatowych dzieł, posłużą nam: stare t-shirty, duże drew-
niane koraliki, piórka oraz zepsuta biżuteria.  
Uczestników prosimy o przyniesienie materiałów. Udział bezpłatny

Spotkania przy trzepaku. Jak woja babcia, dziadek, mama, tato spędzali 
czas gdy nie było Internetu, 27-31.05., godz. 17.00
Rodzinne spotkania na  świeżym powietrzu. Będziemy skakać przez ska-
kankę, grać w klasy i kapsle, nauczymy was zabawy „w zbijanego”, po-
bawimy się w „kręconkę”. Podczas spotkania dzieci muszą przebywać 
pod opieką rodziców.
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Stanisław Moniuszko – dzieła zebrane, 6-10.05.
Wystawa poświęcona arcydziełom kompozytora z okazji 200. rocznicy 
urodzin.  Zaprezentujemy eksponaty ze zbiorów Książnicy Kopernikań-
skiej, przede wszystkim zapisy nutowe największych dzieł. Wstęp wolny

Wieczór bibliofilski: Stanisław Frankowski – jaki był?
7.05. (wtorek), godz. 17.00
Stanisław Frankowski – znakomity dziennikarz toruńskich „Nowości”. 
Przepracował w gazecie prawie 40 lat (od roku 1969), redagował m.in. 
kolumnę „Dzieje i ludzie”. Od lat. 70. XX w. był członkiem Towarzystwa 
Miłośników Torunia, od 1982 r. oficjalnie przystąpił do grona komilito-
nów w Towarzystwie Bibliofilów im. J. Lelewela. Piastował tam funkcję 
wiceprezesa i prezesa. Zbierał książki, mapy i plany, pocztówki i inne do-
kumenty życia społecznego, ale i zakładki do książek, również te ręcznie 
haftowane, które wykonała Jego żona Maria. Księgozbiór obu małżonków 
to ponad 10 tys. tomów. Interesowały go również książki jako przedmio-
ty. Kolekcjonował także... dziennikarskie wpadki. Wstęp wolny

W stronę fenomenologii nie zjawiskowej (francuskiej)
9.05. (czwartek), godz. 18.30
Wykład prof. dr. hab. Jacka Migasińskiego z Instytutu Filozofii UW. Zapre-
zentuje on tendencje ujawniającej się w fenomenologii francuskiej końca 
XX stulecia, określanej jako fenomenologia „ekscesywna”. Wstęp wolny

Toruńskie eliminacje w grę Catan, 11.05. (sobota), godz. 11.00
Zaczniemy od nauki gry (godz. 11). Turniej rozpocznie się o 12.00. 
Zgłoszenia: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl. Turniej we współpracy z wydawnictwem Galakta.

Toruńskie eliminacje do mistrzostw Polski w grę Kingdomino
18.05. (sobota), godz. 11.00
Zaczniemy od nauki gry (godz. 11). Turniejowe zmagania rozpoczną się o godz. 12. Udział bez-
płatny, zgłoszenia: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Wieczór toruński: Trudności dnia codziennego u progu niepodległości. 
Toruń w latach 1914-1920, 22.05. (środa), godz. 18.00
Ubożenie społeczeństwa; problemy  z aprowizacją; nowa pozycja kobiety 
w związku z brakiem mężczyzn powołanych na front; działania mieszkań-
ców Torunia mające  na celu odbudowę polskiego życia w mieście  – to 
główne wątki prelekcji przygotowanej przez dr Anetę Niewęgłowską z In-
stytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz dr hab. Tomasza Krzemińskiego 
z Instytutu Historii PAN. Wstęp wolny

Spotkanie autorskie: Jurij Andruchowycz, 29.05. (środa), godz. 19.00
Jurij Andruchowycz (ur. 1960) – poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Za-
łożyciel grupy poetyckiej Bu-Ba-Bu. W Polsce ukazały się cztery jego 
powieści: „Rekreacje”, „Moscoviada. Powieść grozy”, „Perwersja” oraz 
„Dwanaście kręgów”, za którą otrzymał Nagrodę Lipskich Targów Książki 
oraz Literacką Nagrodę Europy Środkowej „Angelus”. Wydał także tomy 
esejów: „Erz-herz-perc”, „Moja Europa” (wspólnie z Andrzejem Stasiu-
kiem), „Ostatnie terytorium”, „Diabeł tkwi w serze” i „Leksykon miast 
intymnych” a także wywiad-rzekę „Tajemnica”. Czytelnicy znają również 
jego tomy poezji. Wraz z zespołem Karbido nagrał płyty „Samogon”,  

„Cynamon” oraz „Absinthe”, a z Mikołajem Trzaską, Wojtkiem Mazolew-
skim i Maciem Morettim płytę „Andruchoid”.  Wstęp wolny

Zaczęło się – i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 100-lecie 
Powstania Wielkopolskiego, 30.05. (czwartek), godz. 9.00-14.00
W stulecie powstania wielkopolskiego Książnica we współpracy z Mu-
zeum Historyczno-Wojskowym zapraszają młodzież (klasy 7-8 szkół pod-
stawowych oraz szkół średnich) do udziału w grze miejskiej, podczas któ-
rej przeniesiemy się do roku 1919.  
Start gry przy ul. Słowackiego 8, meta - I LO przy ul. Zaułek Prosowy 1 „

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Nasza pasja. Wystawa prac Danuty Trombali i Eugeniusza Królaka
9.05. (czwartek), godz. 17.00, do 28.05.
Prace dwojga artystów-amatorów.  Malarstwo jest dla nich pasją, którą za-
częli rozwijać po przejściu na emeryturę. Ulubione techniki Danuty Trom-
bali  to olej, akryl, węgiel oraz suche i tłuste pastele. W bibliotece pokaże 
pejzaże, portrety i martwą naturę. Eugeniusz Królak zaprezentuje prace, 
na których stara się zachować od zapomnienia znikającą architekturę pol-
skiej wsi, pejzaże oraz zabytki. Jego ulubionymi technikami są akwarele 
oraz malarstwo olejne. Wstęp wolny

Filia nr 4, ul. Poznańska 52, tel. 56 651-36-85
Podgórz sprzed lat: W stronę Stawek i Gniewkowskiego Przedmieścia
6.05. (poniedziałek), godz. 18.00
W drodze do Stawek wspomnimy tartak i willę Ella, cegielnię Twierdzy To-
ruń, domy garnizonu, prusko-murowe domy z szajerkami dla kolejarzy, 
miasteczko poligonowe – z knajpami oraz wieżą wodną. Główna droga 
wiodąca w kierunku Stawek to podgórskie „centrum modernizmu” i kultu-
ry. Potem podążymy w stronę Kluczyków – tu odwiedzimy osiedle domów 
dla niemieckich przesiedleńców. Miniemy wieżę ciśnień oraz cmentarz. 
Dalej drogą wiodącą w kierunku Gniewkowa ruszymy do Glinek. Prelek-
cję przedstawi Katarzyna Kluczwajd, autorka książki „Podgórz. Toruńskie 
przedmieścia sprzed lat”. Wstęp wolny

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80

Kiermasz taniej książki, 6-10.05.
Wyprzedaż tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na kier-
masz trafi 2000 książek. Ceny od 1 zł. Ostatniego dnia wyprzedaży wszyst-
kie książki jeszcze taniej - za 20 gr. 11.05. zapraszamy na bookcrossing.
Kreatywne Katarzynki zapraszają
16.05. (czwartek), godz. 16.30 Broszka, pierścionek lub wisiorek 
własnoręcznie wykonane będą mamy miłym prezentem. 
30.05. (czwartek), godz. 16.30 Własnoręcznie robione prezent na Dzień 
Dziecka. Co powiecie na pluszaka z recyklingu?
Prowadzenie: panie z toruńskiego Klubu Kreatywnych „Katarzynki”.  Udział w zajęciach jest bez-
płatny.  Więcej informacji: 56 652-09-80, pod adresem kreatywne.katarzynki@onet.pl lub na FB

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35, tel. 56 648-18-96

Kiermasz taniej książki, 22-24.05.
W ofercie ponad 2000 książek z literatury pięknej i różnych dziedzin wie-
dzy. Większość książek za 1-2 zł, a encyklopedie i albumy od 5 zł. 
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HANZA CAFE, ul. Piekary 28

Hanza Globtrotters: Asia Naworska - Kuba - 
wyspa jak wulkan gorąca
16.05. (czwartek), godz. 19.00
Organizatorzy: Fundacja VERDA i Hanza Cafe. Wstęp wolny

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

Wystawa fotografii Stanisława Wiktora – 
Niehistorie
Kabaret Loża Kopernika, 3.05. (piątek), godz. 
21.00
Bilety i informacje BOW i kasa Teatru

Milonga, czyli wieczór w tangiem, 4.05. 
(sobota), godz. 20.30-24.00
Wstęp 10 zł

Fotograficzne Pogaduchy, 9.05. (czwartek), 
godz. 18.00
Temat: chaos; prowadzenie Wojtek Szabelski. 
Wstęp wolny

Koncert Jana Woźniaka, 17.05. (piątek), godz. 
19.00
Rezerwacja i informacje na miejscu

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

Suma (Szwecja) + Mag, 12.05. (niedziela)
Pierwsza liga szwedzkiego doom / stoner meta-
lu oraz lokalny debiut zespołu Mag (w składzie 
m.in. członkowie Diuny)

PERS, ul. Mostowa 6, tel. 507-933-198

Hafter Party, do 16.05.
Prace toruńskich artystów. Plakaty, ilustracje, 
murale i tatuaże w wersji... wykonanej haftem 
krzyżykowym. Pomysłodawcą i wiodącym twór-
cą wystawy jest Andrzej Poprostu, którego 
murale możecie na co dzień oglądać w naszym 
mieście. A wśród haftowanych dzieł znajdziecie 
także prace Susie Hammer, Marii Kubit, Mirka 
Gurzyńskiego, Andrzeja Kilanowskiego, Wikto-
ra Konopackiego, Zero_7... i wielu innych.

jest Harry hrabia Kessler (1868-1937) - dyplomata, mecenas sztuki, autor pasjonujących 
dzienników. 
Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Toruniu

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: #biblioteka
8.05. (środa)
•  godz. 13.00, do 26.05. „Trylogia” Henryka Sienkiewicza w ilustracjach Piotra Gojowego

Otwarcie wystawy i promocja książki z udziałem prof. dr hab. Piotra Gojowego oraz prof. 
UMK: Jacka Tylickiego i Macieja Wróblewskiego. Na wystawie możemy zobaczyć wybór 80 
prac z ponad dwustu, ilustrujących najnowsze wydanie „Trylogii” 

9.05. (czwartek)
•  godz. 8.30-16.00 Majowy Kiermasz Książek 
•  godz. 18.00 Hej! zagrajcie siarczyście. Stanisławowi Moniuszce w 200. rocznicę urodzin 

– wystawa, do 26.05.
Po wernisażu koncert Moniuszko na cztery kontrabasy w ramach festiwalu Probaltica 
2019. Bezpłatne wejściówki na koncert na godzinę przed koncertem

10.05. (piątek)
•  godz. 9.00 Kolekcjonowanie miasta za pomocą mobilnego Curatescape – warsztaty 
Warsztaty dedykowane osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu budowy historycznych re-
prezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji za pomocą otwartego systemu Omeka + Curatescape. Zapisy: dpi@umk.pl 

13.05. (poniedziałek)
•  godz. 11.00-18.00 VII Toruński Kiermasz Książki Regionalnej

Kiermasz wydawnictw regionalnych dotyczących Pomorza Wschodniego i Zachodniego, 
Warmii, Mazur, Powiśla i województwa kujawsko-pomorskiego. 

•  godz. 9.45-11.00 promocja książki Sylwii Grochowiny i Katarzyny Kąckiej, „Polityka niemiec-
kich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów”

•  godz. 11.30-13.00 promocja książki Waldemara Mierzwy „Zrozumieć Mazury”
•  godz. 13.15-14.30 premiera książki Katarzyny Tomkowiak „Biblioteki w Toruniu i Podgó-

rzu w latach 1920-1939”
•  godz. 17.00-18.30 dyskusja o książce „Miejsca dla kultury i rozrywek: idee, architektura, 

ludzie”, red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski.Będzie to premiera książki
14.05. (wtorek)
•  godz. 9.00-12.00 Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach – warsztaty
Na powodzenie i efektywność funkcjonowania bibliotek i instytucji kultury oprócz czynników materialnych, technicznych 
i finansowych, istotny wpływ mają ludzie, ich umiejętności, kompetencje, możliwości oraz wyznawane wartości. Równie 
ważne są relacje między ludźmi, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole. Prowadzenie: Paweł Pioterek 
z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

15.05. (środa)
•  godz. 11.00 Patrimonium nowym otwarciem Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagielloń-

skiej – prezentacja Tomasza Gruszkowskiego z BN
Zagadnienia dotyczące rodzajów i sposobów prezentacji materiałów cyfrowych, zasobu objętego projektem „Patrimo-
nium”, funkcjonalności Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz wykorzystania materiałów udostępnionych w projekcie 
Patrimonium – nauka, kultura, rozrywka.

•  godz. 13.00 Spotkanie z Mistrzami Nauki: profesorami Stanisławem Salmonowiczem i Ja-
nuszem Jasińskim

Promocja najnowszych dzieł: Polnische Preussen oder Westpreussen: ausgewählte Studien oraz Wojciech Kętrzyński 
(1838-1918): w świetle życiorysów, recenzji i nekrologów. Rozmowę poprowadzą prof. dr hab. Józef Borzyszkowski i prof. 
dr hab. Janusz Małłek
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności. Stacja Naukowa w Gdańsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku oraz BU, Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wystawa UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach’89 
31.05. (piątek)
Wystawa organizowana w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Eks-
pozycję tworzy zespół dokumentów ulotnych: fotografii, plakatów, afiszy, ulotek propagan-
dowych i instruktażowych, czasopism i wydawnictw niezależnych. Pochodzą one z archiwum 
KO „S” przekazanego BU UMK przez Jana Wyrowińskiego. Na szczególną uwagę zasługują 
m. in. sławne plakaty z fotografią kandydata i Lecha Wałęsy. Wystawę wzbogacają fotografie 
dokumentujące przebieg kampanii wyborczej z kolekcji Artura Wiśniewskiego i Remigiusza 
Stasiaka, uczestników tamtych wydarzeń. Organizatorzy: Społeczny Komitet „Solidarni – Toruń Pamięta”, BU
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Smętarz dla zwierzaków, premiera: 3.05. horror, USA 2019
reżyseria: Kevin Kolsch, występują: Jason Clarke, Amy Seimetz

Iron Sky. Inwazja, premiera: 3.05.
komedia, akcja, sci-fi Belgia, Finlandia, Niemcy 2019
reżyseria: Timo Vuorensola, wystepują: Lara Rossi, Vladimir Burlakov

Cała prawda o Szekspirze, premiera: 3.05.
biograficzny, dramat, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Kenneth Branagh, występują: Kenneth Branagh, Judi Dench

Podły, okrutny, zły, premiera: 10.05.
biograficzny, kryminał, thriller, USA 2019
reżyseria: Joe Berlinger, występują: Zac Efron, Lily Collins, 

Tolkien, premiera: 10.05. biograficzny, dramat, USA 2019
reżyseria: Dome Karukoski, występują: Nicholas Hoult, Lily Collins

Trzy kroki od siebie, premiera: 10.05. melodramat USA 2019
reżyseria: Justin Baldoni, występują: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse

Słodki koniec dnia, premiera: 10.05. dramat, Polska 2019
reżyseria: Jacek Borcuch, występują: Krystyna Janda, Kasia Smutniak

Topielisko. Klątwa La Llorony, premiera: 10.05. horror USA 2019
reżyseria: Michael Chaves, występują: Linda Cardellini, Raymond Cruz

Niedobrani, premiera: 10.05. komedia, USA 2019
reżyseria: Jonathan Levine, występują: Charlize Theron, Seth Rogen

Kraina cudów, premiera: 10.05.
animacja, komedia, przygodowy, Hiszpania USA 2019
reżyseria: Dylan Brown, występują: Aleksandra Kowalicka, Michał Piela

Dzieciak, który został królem, premiera: 10.05.
fantasy, przygodowy, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Joe Cornish, występują: Louis Ashbourne Serkis, Dean Chaumoo

John Wick 3, premiera: 17.05. thriller, akcja Rosja 2018
reżyseria: Chad Stahelski, występują: Keanu Reeves, Halle Berry

Podwójne życie, premiera: 17.05. komedia Francja 2018
reżyseria: Olivier Assayas, występują: Guillaume Canet, Juliette Binoche

Let’s Dance, premiera: 17.05. dramat, komedia Francja 2019
reżyseria: Ladislas Chollat, występują: Rayane Bensetti, Alexia Giordano

Aladyn, premiera: 24.05. musical, przygodowy, baśń USA 2019
reżyseria: Guy Ritchie, występują: Mena Massoud, Naomi Scott

Brightburn: Syn ciemności, premiera: 24.05. horror USA 2019
reżyseria: David Yarovesky, występują: Elizabeth Banks, David Denman

Ad Astra, premiera: 24.05. thriller, sci-fi Brazylia USA 2019
reżyseria: James Gray, występują: Brad Pitt, Donald Sutherland

Gloria Bell, premiera: 24.05. dramat USA Chile 2018
reżyseria: Sebastián Lelio, występują: Julianne Moore, John Turturro

Wymarzony, premiera: 24.05. komedia, dramat Belgia, Francja 2018
reżyseria: Jeanne Herry, występują: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche

Pokémon: Detektyw Pikachu, premiera: 31.05.
animacja, familijny, akcja Japonia, USA 2019
reżyseria: Rob Letterman, występują: Ryan Reynolds, Justice Smith

Dzień czekolady, premiera: 31.05. familijny, przygodowy Polska 2018
reżyseria: Jacek Piotr Bławut, występują: Julia Odzimek, Leo Stubbs

Paskudy. UglyDolls, premiera: 31.05. animacja, komedia, przygodowy 
USA 2019. reżyseria: Kelly Asbury, występują: Karolina Czarnecka, Anna Karwan

Herezja, premiera: 31.05. horror Wielka Brytania 2018
reżyseria: Paul Hyett, występują: Hannah Arterton, Clare Higgins
 
(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk 
w dziale Centra Kultury – Od Nowa)

KKINA IPLANETARIUM

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

Cudowna podróż (dla dzieci)
Podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. Uda-
jemy się w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca 
i Marsa. Pokazujemy, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury 
na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w ko-
smosie można spotkać ufoludki... Dla widzów wieku 7-10 lat.
Makrokosmos
Wirtualna podróż do granic poznawalności Wszechświata, gdzie piękno 
i harmonia mieszają się z monstrualnymi zjawiskami. Animacje ukazują Zie-
mię jako drobinę zawieszoną w wielowymiarowej przestrzeni. Startując z jej 
powierzchni, napotykamy sztuczne satelity, planety, gwiazdy, galaktyki, by 
w końcu ogarnąć Wszechświat w największej skali. To także opowieść o po-
szerzaniu wyobraźni i wiedzy o Kosmosie.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Mój kumpel Niko” a także popularnonau-
kowe „Meteoplanet”, „Poza horyzontem”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – pla-
neta Kopernika”.

Godziny projekcji: od poniedziałku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, w soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, w niedziele: 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30.
Bilety: grupowy szkolny 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 zapraszamy całe rodziny - 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 do Bazy MARS#17: od poniedziałku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób 
indywidualnych w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.30;  w niedziele wejścia o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30.
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpo-
wiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Będzie można obserwować i przekonać 
się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska wyjaśniają 
m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, 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 przygotowano 
plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. 

Godziny wejść do sali Geodium: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indy-
widualnych w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15;  
w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00.

Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł;  normalny 10 zł
w weekendy i święta zapraszamy całe rodziny - dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

Uwaga! w długi majowy weekend zmiana repertuaru. Szczegóły na www.planetarium.torun.pl
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FUNDACJA PROBALTICA, www.probaltica.art.pl

26. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” 2019
1519-2019 Złote Lata Kultury Polskiej
1.05. (środa)
•  godz. 18.00 Inauguracja festiwalu: Białoruska Orkiestra Symfoniczna 

z Mińska pod dyrekcją Alexandra Anisimova Miejsce: Jordanki 

2.05. (czwartek) 
•  godz. 18.00 Moniuszko Kameralnie: Zespół Kameralny Multicamerata 

z Torunia i Gotlands Blasarkvintett ze Szwecji Miejsce: Jordanki 

4.05. (sobota)
•  godz. 18.00 Kaunas Big Band z Kowna

Kaunas Big Band stał się liderem zarówno kowieńskiej, jak i litewskiej 
kultury jazzowej. Począwszy od rodzinnego Kowna zespół koncerował 
we wszystkich prestiżowych salach koncertowych krajów bałtyckich 
i jest również stałym elementem litewskich festiwali jazzowych. 
Miejsce: Rynek Staromiejski

•  godz. 19.30 Vidas Pinkievicius z Litwy  - organy
Organista Kościoła Uniwersyteckiego Św. Jana w Wilnie (w którym or-
ganistą był Stanisław Moniuszko) Miejsce: katedra św. Janów

5.05. (niedziela)
•  godz. 11.00-15.00 Tramwaj Moniuszko 

W 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki na trasę wyruszy To-
ruński Tramwaj Moniuszko. Pianiści i śpiewacy będą wykonywać utwo-
ry Moniuszki, przede wszystkim z jego Śpiewników Domowych, ale 
również z wybranych oper. Ponad trzyipółgodzinny koncert, w którym 
wystąpią: Agnieszka Olszewska sopran, Monika Litwin mezzosopran, 
Witkoria Giza sopran, Wojciech Dyngosz baryton, Michał Hajduczenia 
bas-baryton i pianiści: Wojciech Broczkowski i Robert Matusiak.
Miejsce: Trasa nr 1 z osiedla Na Skarpie poprzez centrum po UMK

8.05. (środa) 
•  godz. 19.00 Karnawał u Króla Zygmunta

W Sali Mieszczańskiej ratusza (w którym przyjmował król Zygmunt 
Stary) wystąpi warszawski zespół wąskomenzurowych puzonów histo-
rycznych Trombastic z programem utworów renesansowych, wykona-
nych na puzonach altowych, tenorowych, basowym i kontrabasowym.
Miejsce: Ratusz Staromiejski

9.05. (czwartek)
•  godz. 18.00 Koncert Kwartetu Kontrabasowego, otwarcie wystawy 

Stanisław Moniuszko życie i twórczość. Prezentacja najcenniejszych 
egzemplarzy materiałów nutowych oraz plakatów ze zbiorów BU 

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka

11.05. (sobota)
•  godz. 18.00  35. Koncert Towarzyski - Muzyka Kompozytorów Toruńskich

M.in. prawykonania utworów młodych polskich kompozytorów. Twór-
cy: Ewa Fabiańska-Jelińska, Dobromiła Jasko, Michał Ossowski, Adam 
Józef Falenta, Mateusz Ryczek, Magdalena Cynk, Kazimierz Serocki. 
Wykonawca: 12-osobowy Sepia ensemble z Poznania. Miejsce: Dwór Artusa

12.05. (niedziela) 
•  godz. 18.00 Duo Dryades z Finlandii

Duet Mari Mäntylän i Kristina Kuusisto grający na bandoneonie 
i 10-strunowej decacordzie Miejsce: Ratusz Staromiejski

IINNI ORGANIZATORZY

A

TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Marii Konopnickiej 13, tel. 662-072-661
www.tak.torun.pl, www.torun.pl/majowka2019

Majówka w Toruniu (imprezy nieujęte w programach innych instytucji)

30.04. (wtorek)
•  godz. 18.00 Koncert zespołu ViolLadies „Od klasyki do rocka”

Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

1.05. (środa) 15. rocznica wstąpienia Polski Do Unii Europejskiej
•  godz. 11.00 Dni otwarte w instytucjach kultury dofinansowanych 

z funduszy europejskich
W programie m.in.:  Bezpłatne zwiedzanie Krzywej Wieży (TAK), Bezpłatne zwiedzanie Dwo-
ru Artusa (Liczba miejsc ograniczona. Zapisy e-mail: sekretariat@artus.torun.pl, tel. 56 655 
49 39), Bezpłatne zwiedzanie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Grupy do 15 osób. 
Zwiedzanie w turach: 10.00-10.30, 10.45-11.15 oraz 11.30-12.00. Zapisy: tel. 56 690 49 
90, Bezpłatne zwiedzanie Teatru Baj Pomorski, Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki

•  godz. 20.00 Koncert zespołu Püdelsi oraz Jacek Kawalec i Vanesa 
Harbek Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

2.05 (czwartek) Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
•  godz. 14.00 Uroczystość wojskowa

Miejsce: Skwer im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Wstęp wolny

•  godz. 14.00 Koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

•  godz. 14.30 Festyn patriotyczny oraz kreatywne warsztaty dla rodzin
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

•  godz. 16.30 Muzyka Poważna na leżakach. Pomorskie Tow. Muzyczne
Miejsce: Pod Krzywą Wieżą. Wstęp wolny

•  godz. 20.00 Koncert Andrzeja Rybińskiego
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

3.05. (piątek) Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
•  godz. 12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem  

Ordynariusza Diecezji Toruńskiej Miejsce: Rynek Staromiejski

•  godz. 13.00-19.00 Inauguracja Sezonu Turystycznego na Wiśle:  
Regaty Między Mostami, Forum Wiślane
Miejsce: Przystań Toruń, Błonia Nadwiślańskie, Bulwar Filadelfijski. Wstęp wolny

•  godz. 13.15 Uroczystość wojskowa Miejsce: Rynek Staromiejski

•  godz. 17.00 Muzyka Poważna na leżakach: zespół Fluent Ensemble
Miejsce: Pod Krzywą Wieżą. Wstęp wolny

•  godz. 20.00 Koncert Tomasza Kluza i zespołu Bridge Band
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

4.05. (sobota)
•  godz. 12.00 Przystanek Pumptrack – inauguracja sezonu

Miejsce: Pumptrack, ul. Rydygiera 12

•  godz. 17.00 Muzyka Poważna na leżakach: zespół Virtuoso
Miejsce: Pod Krzywą Wieżą. Wstęp wolny

•  godz. 18.00 Koncert zespołu Kaunas Big Band
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

•  godz. 20.00 Koncert zespołu Słowianki
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

5.05. (niedziela)
•  godz. 15.00 Muzyka Poważna na leżakach: Kapela Non Grata

Miejsce: Pod Krzywą Wieżą. Wstęp wolny

•  godz. 20.00 Koncert Macieja Tachera
Miejsce: Rynek Staromiejski. Wstęp wolny

TAK
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15.05. (środa)
•  godz. 19.00 Moniuszko i jego epoka

Zespół Kameralny Multicamerata z Torunia w składzie kwintetu 
smyczkowego oraz solista Ilya Scheps (fortepian) Miejsce: Dwór Artusa

16.05. (czwartek)
•  godz. 19.00 Terem Quartet z Sankt Petersburga

Domra sopranowa, rosyjski akordeon – bajan, kontrabas, domra al-
towa grają razem od 1986 r. Nagrali 18 płyt, a ich repertuar zawiera 
ponad 500 kompozycji klasycznych Miejsce: Ratusz Staromiejski

21.05. (wtorek)
•  godz. 19.00 Zakończenie Festiwalu: Orkiestra Sinfonia Varsovia i so-

lista Marcin Zdunik
Orkiestra w składzie 90 instrumentalistów pod dyrekcją Bassema 
Akiki. W programie: Grażyna Bacewicz – Uwertura na orkiestrę symfo-
niczną , Paweł Mykietyn – Koncert wiolonczelowy, Witold Lutosławski 
– Koncert na orkiestrę. Miejsce: Jordanki

Bezpłatne wejściówki na koncerty 1 i 2.05. w CKK Jordanki oraz bilety na koncert 21.05. do 
odbioru w kasie CKK Jordanki, bezpłatne wejściówki na pozostałe koncerty w kasie Ratusza 
Staromiejskiego oraz w salach koncertowych godzinę przed wydarzeniem

FUNDACJA KORZENIE KULTURY, www.muzykofilia.pl

Festiwal Muzykofilia. Edycja III: ars elektronika 
Wydarzenie prezentuje artystów dźwięku, kompozytorów i instrumen-
talistów, tworzących autorską muzykę elektroakustyczną.
17.05. (piątek)
Dwór Artusa
•  godz. 18.00 wykład: Kinetyka przestrzeni dźwiękowej, prof. dr hab. 

Marek Chołoniewski, Akademia Muzyczna w Krakowie
•  godz. 19.00 koncerty: Radio Noise Duo (PL), Anna Zielińska (PL), Ma-

rek Chołoniewski (PL), Mike Majkowski (AU/PL)
18.05. (sobota)
Dwór Artusa
•  godz. 18.00 wykład: Konkretne korzenie elektroniki, dr hab. Tomasz 

Misiak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
•  godz. 18.30 Akusmata - prezentacja wytwórni Antenna Non Grata, 

Marcin Olejniczak i Tomasz Misiak
•  godz. 19.00 koncerty: Jeff Gburek (US/PL), Siedl/Cao (AT/VN), Pierre 

Bastien (FR)
Pers, ul. Mostowa 6
•  godz. 23.00, live / dj set: Dren (PL), Drgs_23 (PL)

Bilety i karnety: bilet na jeden dzień: 20 zł, karnet festiwalowy: 30 zł do nabycia: kasa biletowa 
Dworu Artusa oraz na godzinę przed imprezą, artus.torun.pl

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

IX Festiwal Cichej Muzyki: zespół Bastarda - Pieśni i motety Piotra 
z Grudziądza, 19.05. (niedziela), godz. 17.00
Cykl koncertów muzyki dawnej. Bastarda to zespół powołany do życia 
przez klarnecistę Pawła Szamburskiego oraz wybitnych instrumentalistów 
- Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego 
(klarnet kontrabasowy). Artyści podejmują odważną próbę reinterpreta-
cji muzyki dawnej oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka 
dźwiękowego. Unikalne brzmienie klarnetu kontrabasowego w połączeniu 

z wiolonczelą nadaje utworom głęboki, medytacyjny charakter tworząc zara-
zem mocną podstawę harmoniczną i rytmiczną dla ekspozycji średniowiecz-
nych tematów, pieśni chorałowych, motetów, litanii. Na debiutackiej płycie 
„Promitat eterno” Bastarda podejmuje wątki muzyki średniowiecznej, 
a konkretnie pieśni i motetów Piotra Wilhelmiego z Grudziądza (1392 - ok. 
1480) jednego z pierwszych kompozytorów tworzących na terenach Polski 
oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Słowo: Jakub Burzyński
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

KURIA DIECEZJALNA TORUŃSKA
www.organy.diecezja.torun.pl

Świętojański Festiwal Organowy
•  17.05. (piątek), godz. 19.00 Pierre Quevall (Paryż)

Miejsce: katedra śś. Janów

•  25.05. (sobota), godz. 20.00 Jarosław Kocik (Hamburg)
Miejsce: Kościół Św. Ducha

•  26.05. (niedziela), godz. 19.00 Mateusz Rzewuski (Warszawa)
Miejsce: katedra śś. Janów

•  2.06. (niedziela), godz. 17.00 Gedymin Grubba (Gdańsk)
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP

•  9.06. (niedziela), godz. 19.00 Ondřej Mucha (Czechy)
Miejsce: kościół MB Królowej Polski

•  15.06. (sobota), godz. 19.30 Arkadiusz Popławski (Racibórz)
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP

•  16.06. (niedziela), godz. 19.00 Władysław Szymański (Katowice)
Miejsce: katedra śś. Janów

•  22.06. (sobota), godz. 19.30 Michał Sławecki (Warszawa)
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP

Wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 
ODDZIAŁ W TORUNIU
Wydział Nauk o Ziemi UMK, ul. Lwowska 1, sala 104
tel. 56 611-25-55, www.ptg.geo.umk.pl

Marek Kejna - Nepal w cieniu Mount Everestu
29.05. (środa), godz. 18.00
Nie zawsze trzeba wchodzić na najwyższy szczyt by przeżyć niezwykłą 
przygodę. Bogato ilustrowana zdjęciami prelegenta relacja z trekkingu 
w Himalajach. O niesamowitych wrażeniach z „Siedziby Śniegów” opowie 
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UMK – dr hab. Marek Kejna. Wstęp wolny

FUNDACJA ZAMEK DYBÓW I GRÓD NIESZAWA
FUNDACJA ZDROWEGO ŻYCIA

Ekospacer
25.05. Sprzątamy ul. Przybyszewskiego
godz. 10.00 Zbiórka o przy schronisku miejskim
Ok. godz. 12.00 rejs na zamek Dybów
Atrakcje: Dzika Kuchnia - warsztaty w wykonaniu mistrza Filipa, konkursy 
z nagrodami, stanowiska na zamku
Zapisy: 509-936-216, e-mail: filon750@gmail.com lub przez Facebooka: /fundacjazdrowegozycia
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KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek sztuka architektury
Meczet – zwierciadło islamu - dr Zdzisław Preisner
23.05. (czwartek), godz. 17.00
Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, działające przy Pracowni Języ-
ka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym UMK zaprasza do udziału 
w kolejnej edycji Orient Expressu, poświęconej sztuka świata islamu. 
Zdzisław Preisner – doktor geografii, podróżnik, fotograf, wydawca, wy-
kładowca akademicki. Obecnie związany zawodowo z Wyższą Szkołą 
Bankową w Toruniu, a wcześniej – niemal przez 30 lat – z Instytutem 
Geografii UMK w Toruniu. Odwiedził blisko 120 krajów na wszystkich 
kontynentach, w tym 12 państw należących do świata islamu w Afryce 
i Azji, skąd przywiózł ponad 80 tys. fotografii w postaci slajdów oraz wie-
le tysięcy obrazów cyfrowych. Podczas spotkania dr Zdzisław Preisner 
w oparciu o bogaty materiał fotograficzny zebrany podczas podróży po 
kilkunastu krajach świata islamu zaprezentuje muzułmańską świątynię, 
w jej różnych odsłonach, w doświadczeniach architektów i artystów nie 
tylko różnych czasów, ale i różnych szkół narodowych, regionalnych 
i kontynentalnych. 
Miejsce: CSW. Wstęp wolny

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.

Pokaz ćwiczeń rehabilitacyjnych na różne dolegliwości
16.05. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie ze specjalistą rehabilitacji i praktykiem w sanatoriach w Cie-
chocinku.
Najpiękniejsze sanktuaria maryjne w Polsce. Licheń
23.05. (czwartek), godz. 16.00
Wspomnienia członków klubu z wyjazdów modlitewnych do Lichenia. 
Wspólne śpiewanie pieśni maryjnych.
Wycieczka do Poznania, 30.05. (czwartek)
W programie zwiedzanie katedry, wizyta w Palmiarni, spacer z przewod-
nikiem po starówce oraz objazd autokarem po Poznaniu. Informacje i za-
pisy tel. 698-194-471.

PSZCZELE CUDA, Rynek Staromiejski 18, tel. 503-133-116

Pszczoła pod lupą
•  1-5.05. (środa-niedziela), godz. 11.00 i 13.00
•  18-19.05. (sobota-niedziela), godz. 11.00 i 13.00
Warsztaty sensoryczno-przyrodnicze. 
Cena: dzieci, uczniowie, studenci (do 26. roku życia) 12 zł; dorośli, seniorzy 13 zł

Woskowe zawijasy
•  1-3.05. (środa-piątek), godz. 14.00
•  18-19.05. (sobota-niedziela), godz. 14.00
Zachęcamy do zgłębienia wiedzy na temat powstawania wosku pszcze-
lego na przestrzeni wieków oraz szeregiem jego właściwości. W ramach 
warsztatów każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania własnej 
świecy z węzy pszczelej.

Domki dla pszczół samotnic, 4.05. (sobota), godz. 14.00
Zajęcia dla wszystkich zdecydowanych na zaadoptowanie owada! W trak-
cie warsztatów poznamy dziko żyjących krewnych pszczoły miodnej. Nie 
żądlą i najlepiej czują się w ogrodzie gdzie ochoczo zapylają kwiaty. 
W ramach zajęć przewidujemy wspólne zbudowanie hoteli dla pszczół 
samotnic oraz przekazanie uczestnikom kilku poczwarek, które umożli-
wią założenie ich małego rodu w ogrodzie lub na balkonie, co umożliwi 
obserwację ich życia na co dzień.
Koszt przygotowania jednego domku dla owadów + kokony pszczół samotnic: 35 zł (cena od dom-
ku, można pracować w grupach maks. 4 os.)

Czas trwania wszystkich warsztatów ok. 1 godz. Dla grup od 7 do 25 osób. Zapraszamy rodzi-
ny z dziećmi i wszystkich chcących zgłębić tajemniczy świat pszczół. Zgłoszenia do momentu 
rozpoczęcia wydarzenia lub do wyczerpania miejsc. Zapisy pod nr tel. 503-133-116, mailowo: 
pszczelecuda@pasiekatorun.pl, lub osobiście w sklepie

Gra miejska - Na tropie pszczół
•  1, 3.05. (środa, piątek), godz. 11.00 start 
•  18-19.05. (sobota-niedziela), godz. 11.00
W grze może wziąć udział każdy, indywidualnie, z rodziną lub przyjaciół-
mi. Na chętnych czekają m.in. zadania logiczne, łamigłówki i dużo ruchu. 
Na kolejnych etapach gry uczestnicy spotykać będą również postacie, 
które pokażą im ciekawostki z życia pszczół.
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia wg kolejności: pszczelecuda@pasiekatorun.pl, tel. 503-
113-116 lub osobiście w sklepie. Gra potrwa ok. 90 minut. Dla każdej drużyny przewidziane są 
upominki.
Cena: 10 zł/os.

4ES NON PROFIT SP. Z O.O.
ul. Św. Katarzyny 4a/2, tel. 600-764-495

Aktywność - mój sposób na życie: Spotkania rękodzielnicze 18 czerwca 
- świece żelowe, 18-19.05. (sobota-niedziela)
Program przeznaczony dla mieszkańców Torunia powyżej 65 lat. Poza 
spotkaniami rękodzielniczymi oferujemy też wycieczki kulturalne na tere-
nie województwa kujawsko-pomorskiego, warsztaty treningu osobistego 
oraz wsparcie animatora.

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

Zdzisław Preisner - Gorący powiew Danakilu...
1.05.-30.06., wernisaż: 17.05. (piątek), godz. 19.00
Zdzisław Preisner – dr geografii, podróżnik, fotograf, wydawca i wykła-
dowca. W swoich podróżach szczególnie interesuje się poznawaniem róż-
nych regionów ziemi pod kątem rzeźby terenu, procesów kształtujących 
krajobraz, osobliwości przyrodniczych, ale fascynują go również kultury 
starożytne, etnografia i religie. Dotychczas odbył 100 podróży zagranicz-
nych o charakterze naukowym i poznawczym (w tym udział w kilku dużych 
wyprawach badawczych, głównie do regionów polarnych), w czasie któ-
rych odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach. W czasie podró-
ży, obok gromadzenia dokumentacji faktograficznej, filmuje i fotografuje. 
W archiwum posiada 80 tys. przeźroczy oraz wiele tysięcy zdjęć cyfrowych 
o tematyce przyrodniczej i kulturowej z różnych regionów świata. Jest auto-
rem książek popularno-naukowych, podręczników do geografii, albumów, 
współautorem encyklopedii geograficznych. Obecnie wykłada zagadnie-
nia geograficzne i turystyczne w WSB w Toruniu.
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Dolina Danakilska uważana za najmniej przyjazny człowiekowi region 
na Ziemi, położona jest w północno-wschodniej Etiopii, w pobliżu gra-
nicy z Erytreą. Obejmuje obszar depresji leżącej około 120 m. poniżej 
poziomu morza, stanowiącej część systemu Ryftów Wschodnioafrykań-
skich, wyjątkowo aktywnej strefy tektonicznej i wulkanicznej. Wulkan 
Dallol to najniżej położony czynny wulkan na Ziemi (partie szczytowe 
na poziomie -40m). W rozległym obniżeniu na szczycie o powierzchni 
kilkudziesięciu hektarów wykształciły się wyjątkowo barwne struktury 
ewaporytów, czyli wytrąconych z gazów i gorących wód związków che-
micznych soli, siarki, potasu itp. Jest to bez wątpienia najpiękniejsze 
tego typu miejsce na świecie. 

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Potańc Travissimo, 11.05. (sobota), godz. 19.00-1.30
Zabawa taneczna w stylu trad & balfolk przy muzyce czerpiącej ze sta-
rodawnych wzorców, a jednocześnie brzmiącej atrakcyjnie i nowocze-
śnie. Repertuar muzyczno-taneczny wywodzi się z dawniejszej tradycji 
polskiej wsi, ale również z kultur nam pokrewnych: szwedzkiej, fran-
cuskiej i różnych zakątków Europy. Bezmiar tradycyjnych tanecznych 
doznań tego wieczoru odszukać będzie można w parach, kole czy ko-
rowodzie, po polsku, szwedzku, francusku, portugalsku i bretońsku. 
Od współ-tancerzy i współ-muzykantów. W programie potańcu przewi-
dziane są koncerty agregandado oraz muzykantów grających do tańca 
w ramach sceny otwartej. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
6, 13, 20, 27.05. (poniedziałki), godz. 20.00
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar 
tańców polskich i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzy-
ków zarówno doświadczonych, jak i początkujących w wygrywaniu me-
lodii tanecznych. Bardzo mile widziani na sesji są również i tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 8, 15, 22, 29.05. (środy), godz. 19.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tra-
dycyjne zabawy taneczne. W programie każdego spotkania podstawy 
taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku tańców tradycyj-
nych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skan-
dynawii), mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgier-
skie. Spotkania pozwalają postawić pierwsze taneczne kroki osobom 
początkującym oraz praktykować i poznawać detale kolejnych tańców 
tradycyjnych tancerzom na poziomie zaawansowanym.
Zajęcia płatne. Miejsce: ul. Długa 25

FORT IV, ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36
www.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 43 zł + koszt pochodni
dla grupy do 45 osób 74 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 
123 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) – 
550 zł
Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 86 zł, z przewodnikiem – 148 zł, 
z przewodnikiem w mundurze -246 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

Wydarzenia:

Majówka w Forcie
Specjalny zestaw atrakcji, wśród nich zwiedzanie Fortu z przewodnikiem, zwiedzanie Starego 
Miasta, zwiedzanie z podchodami zakończone ogniskiem, warsztaty wypieku pierników oraz zwie-
dzanie specjalną trasą. Więcej informacji na www. Rezerwacja: tel. 56 655-82-36 lub biuro@fort.
torun.pl

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 cza-
sie i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu najsłynniejszych 
opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skórze. Utalento-
wani 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. Za-
praszamy 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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5
1.05. (środa)

  od godz. 10.00  Majówka w Muzeum, do 5.05.,  oddziały Muzeum Okręgowego
  godz. 10.00  Majówka rycerska, do 5.05.,  Zamek Krzyżacki
  godz. 12.00  Oprowadzanie po wystawie Mariny Abramović, także 4 i 9.05.,  CSW
  godz. 16.00  Przed świętem flagi,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00  Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń z okazji 
55-lecia,  Amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 18.00  26. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” 2019, 
do 21.05.,  Jordanki i inne miejsca
  godz. 20.00  Püdelsi oraz Jacek Kawalec i Vanesa Harbek,  Rynek Staromiejski
   Odtwarzanie performansów Mariny Abramović, do 5.05.,  CSW

2.05. (czwartek)
  godz. 14.00  Uroczystość wojskowa,  Skwer im. Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej
  godz. 14.00  Koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia,  Rynek Staromiejski
  godz. 14.30-16.30  Kreatywne warsztaty na Dzień Flagi,  Dwór Artusa
  godz. 14.30  Festyn patriotyczny, warsztaty dla rodzin,  Rynek Staromiejski
  godz. 16.00  OBRAZowo rzecz ujmując: Jacek Malczewski,  Ratusz Staromiejski
  godz. 16.30  Muzyka poważna na leżakach: PTM,  Pod Krzywą Wieżą
  godz. 19.00  Specjalny pokaz filmu „Dzika grusza”, reż. Nuri Bilge Ceylan,  CSW
  godz. 20.00  Koncert Andrzeja Rybińskiego,  Rynek Staromiejski

3.05. (piątek)
  godz. 13.00 i 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 13.00-19.00  Inauguracja Sezonu Turystycznego na Wiśle: Regaty Między 
Mostami, Forum Wiślane,  Przystań Toruń, Błonia Nadwiślańskie, Bulwar
  godz. 13.15  Uroczystość wojskowa,  Rynek Staromiejski
  godz. 17.00  Muzyka poważna na leżakach: Fluent Ensemble,  Pod Krzywą Wieżą
  godz. 20.00  Koncert Tomasza Kluza i zespołu Bridge Band,  Rynek Staromiejski
  godz. 21.00  Kabaret Loża Kopernika,  Wejściówka

4.05. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-16.00  Naukowa majówka CN Młyn Wiedzy,  Rynek Staromiejski
  godz. 12.00  Wyprawa w Głąb Sztuki,  CSW
  godz. 12.00  Przystanek Pumptrack – inauguracja sezonu,  Pumptrack
  godz. 14.00  Przedpremierowy pokaz filmu „Łowcy czarownic”,  CSW
  godz. 17.00  Muzyka poważna na leżakach: zespół Virtuoso,  Pod Krzywą Wieżą
  godz. 18.00  Koncert zespołu Kaunas Big Band,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.00  Koncert zespołu Słowianki,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.30-24.00  Milonga, czyli wieczór w tangiem,  Wejściówka

5.05. (niedziela)
  godz. 12.00  Kreatywne oprowadzanie,  CSW
  godz. 15.00  Muzyka poważna na leżakach: Kapela Non Grata,  Pod Krzywą Wieżą
  godz. 17.00  Dni Moniuszkowskie TOS: Moniuszko i jego Europa – recital forte-
pianowy,  Jordanki
  godz. 20.00  Koncert Macieja Tachera,  Rynek Staromiejski

6.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Dylematy między kawą i herbatą. Prelekcja i pokaz Agnieszki Siej-
ki,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
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  godz. 18.00  Podgórz sprzed lat: W stronę Stawek i Gniewkowskiego Przed-
mieścia,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 18.30  Marian Sołobodowski – Gada, woda i sitowie, że my mamy się 
ku sobie – wystawa pocztówek, do 24.05.,  Dwór Artusa
   Stanisław Moniuszko – dzieła zebrane, do 10.05.,  Książnica Kopernikań-
ska, ul. Słowackiego
   Kiermasz taniej książki, do 10.05.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 12, 
ul. Fałata

7.05. (wtorek)
  godz. 8.15  Bieganie z aparatem – jestem na TAK,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Dni Moniuszkowskie TOS: Przemarsz  ul. Stanisława Moniuszki
  godz. 17.00  Wieczór bibliofilski: Stanisław Frankowski – jaki był?,  Książ-
nica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 17.15  Wystawa po Dniu Flagi, do 24.05.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Grafika Kajetana Gizińskiego, do 31.05.,  Od Nowa
   Wystawa prac uczniów Osnovnej Skoly „Ratko Pavlovic Cicko” w Ratkovie, 
do 6.06.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

8.05. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora,  CSW
  godz. 13.00  XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: #biblioteka, do 15.05., 
 Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 17.00  Tato, a po co? Tato, a dlaczego? Ważne pytania małych od-
krywców,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 20.00  The Toasters,  Od Nowa
   IV Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych 
Szkół Artystycznych, do 11.05.,  Od Nowa

9.05. (czwartek)
  godz. 16.30  Anatomia twarzy – malowanie emocjami,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Nasza pasja. Wystawa prac Danuty Trombali i Eugeniusza Kró-
laka, do 28.05.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 18.30  W stronę fenomenologii nie zjawiskowej (francuskiej),  Książ-
nica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.30  Kobiety Torunia: Marika Krajniewska,  Dwór Artusa

10.05. (piątek)
  godz. 11.00  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  MDK
  godz. 16.30  Kobiece inspiracje: Wiosenne organizery,  Książnica Koperni-
kańska, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 17.00  Jerzy Czapiewski – biało-czarne, do 31.05.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.00  georgia Krawiec & Marek Noniewicz - Anomalia Naturalia, Emi-
lia Kina & Filip Rybkowski - Miraż Travel, Próbuję poruszyć wolną ręką, do 
16.06.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Hiperwentylacja - premiera spektaklu,  MDK
   Wystawa prac graficznych uczniów szkół plastycznych w Polsce, do 10.06., 
 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

11.05. (sobota)
  godz. 9.00-15.00  9. konferencja z cyklu Zabytki toruńskie młodszego po-
kolenia,  Biblioteka Diecezjalna
  godz. 10.00-18.00  Bezpłatne zwiedzanie w ramach Dni Otwartych Fundu-
szy Europejskich,  Muzeum Podróżników
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  godz. 11.00  Eliminacje w grę Catan,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 11.00-13.00  Maki, chabry i róże… Warsztaty dla rodzin,  Muzeum Etno-
graficzne
  godz. 17.00  Nowa Scena Muzyczna: Spotkanie poetyckie z miłością w tle,  MDK
  godz. 18.00  Dni Moniuszkowskie TOS: Dróżki Pana Moniuszki,  Jordanki
  godz. 19.00-1.30  Potańc Travissimo,  Wejściówka

12.05. (niedziela)
  godz. 11.00-17.00  Dzień otwarty Funduszy Europejskich: Naukowy zawrót gło-
wy!,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 11.00-17.00  Pierwsze urodziny  Olenderskiego Parku Etnograficznego
  godz. 11.00-13.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy
  godz. 12.00  W magicznej krainie – bajka improwizowana,  Dwór Artusa
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas, koncet TOS,  Jordanki
   Suma (Szwecja) + Mag,  Klub NRD

13.05. (poniedziałek)
  godz. 20.00  20. Majowy Buum Poetycki, do 16.05.,  Od Nowa 
  godz. 20.00  Wojciech Łowicki - Słowo i obraz, czyli poezja w komiksie, do 7.06., 
 Od Nowa

14.05. (wtorek)
  godz. 16.30-19.30  Brydż dla seniorów,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, 
ul. Raszei

15.05. (środa)
  godz. 10.00  6. Oko Kalejdoskopu, do 17.05.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki
  godz. 10.00  Gaik-maik,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Seniorskie ujęcia. Spotkanie 8.,  CSW
  godz. 16.30  Ogródnik – Mój własny ogród. Warsztaty,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Dzień Polskiej Niezapominajki,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 
16, ul. Raszei
  godz. 18.00  W pierwszym rzędzie: Przedszkole Filmowe w Szkole Wajdy,  WOAK
  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne,  CSW
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW

16.05. (czwartek)
  godz. 9.00  Ogólnopolska konferencja naukowa Macierzyństwo. Antropologicz-
na opowieść, także 17.05.,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 10.00  Klub Kreatywnego Malucha,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 16.00  Pokaz ćwiczeń rehabilitacyjnych,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 16.00  OBRAZowo rzecz ujmując: Julian Fałat,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Edgar J. Pill – Mapowanie kolorów, do 13.06.,  Galeria Omega
  godz. 18.30  Dyskusyjny Klub Kobiecy Filmowy „Szpulka”: Tully,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Hanza Globtrotters: Kuba - wyspa jak wulkan gorąca,  Hanza Cafe
  godz. 22.00  Koncert: Pablopavo i Ludziki,  Od Nowa

17.05. (piątek)
  godz. 17.30  Wieczorny spacer po Baśniowym Mieście,  CSW
  godz. 18.00  Festiwal Muzykofilia: ars elektronika, do 18.05.,  Dwór Artusa, Pers
  godz. 18.00  Międzynarodowy Festiwal Iluzjonistów „Champions of Illuzjon”, 
 Aula UMK

  godz. 18.00  Z cyklu 5 pracowni - Pracownia Litografii z Zakładu Grafiki Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK, do 16.06.,  Dom Muz, ul. Podmurna

  godz. 18.00  Finał Konkursu recytatorskiego Wiersze, Które Lubimy,  MDK
  godz. 18.00  Artysta musi być piękny – ciało w sztuce,  CSW
  godz. 19.00  Koncert muzyki szantowej,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  10. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej, wy-
stawy do 31.08.,  CSW

  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Pierre Quevall,  katedra śś. Janów
  godz. 19.00  Koncert Jana Woźniaka,  Wejściówka
  godz. 19.00  Dni Moniuszkowskie TOS: Opera Flis,  Jordanki
   Weekend z Millennium Docs Against Gravity, do 19.05.,  CSW

18.05. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy,  OPP Dom Harcerza
  godz. 11.00  Toruńskie eliminacje do mistrzostw Polski w grę Kingdomino, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 11.00  Teatr Agrafka - Chełmuś,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.30  Rodzinny weekend na Rudaku, do 19.05.,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 15.00-24.00  Noc Muzeów,  CSW
  od godz. 15.30  Noc Muzeów,  Galeria Wozownia
  godz. 17.00  Maria Wojtyszko - Pierwszy człowiek świata - premiera,  MDK
  godz. 18.00-24.00  I Toruńska Noc Muzealna,  Muzeum Okręgowe
  godz. 19.00-23.00  Europejska Noc Muzeów – Sekrety macierzyństwa,  Mu-
zeum Etnograficzne
  godz. 21.00  Teatr Historyczny: Powrót Wielkiego Mistrza,  Zamek Krzyżacki

19.05. (niedziela)
  godz. 14.30  Spacery Tematyczne: Toruńskie góry i doliny, czyli oglądamy 
Gród Kopernika z miejsc innych niż zazwyczaj,  CSW
  godz. 15.00-18.00  Dni Hanzy,  Zamek Krzyżacki
  godz. 17.00  Toruń, Mam Talent! ,  Sala Koncertowa ZSM
  godz. 18.00  Accantus Live 2019,  Aula UMK
  godz. 17.00  IX Festiwal Cichej Muzyki: zespół Bastarda - Pieśni i motety Pio-
tra z Grudziądza,  Ratusz Staromiejski

20.05. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Prząśniczka w strasznym dworze, czyli urodziny pana Stanisła-
wa,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
  godz. 14.00-16.00  Teatralna Akademia Seniora,  Teatr Horzycy
  godz. 18.00  Prace wychowanków Pracowni Warsztat,  MDK

21.05. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką. Spotkanie 8.,  CSW
  godz. 18.00  Historia mody: Historia torebki,  CSW
  godz. 18.00  Architektura w Wozowni: Lekceważone córki Alma Mater, czyli 
jak zostać architektką,  Galeria Wozownia

22.05. (środa)
  godz. 15.30  Kreatywnie w świetlicy - Dzień Mamy,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.45  Sztuka Fotografii: Fotografia stereoskopowa,  WOAK
  godz. 17.00  Transit - wystawa Ewy Bonisławskiej i Szymona Jankowskiego, 
 WOAK 
  godz. 17.00 i 18.00  Książkożercy,  WOAK
  godz. 18.00  Wieczór toruński: Trudności dnia codziennego u progu niepod-
ległości,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
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26.05. (niedziela)
  godz. 10.00-14.30  Toruński Otwarty Turniej Szachów Bieganych,  Pierniko-
we Miasteczko
  godz. 16.00  Teresa Werner,  Aula UMK
  godz. 17.00  Muzyczne bukiety dla Mam Nas, koncet TOS,  Jordanki
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Mateusz Rzewuski (Warsza-
wa),  katedra śś. Janów

27.05. (poniedziałek)
  godz. 17.00  Spotkania przy trzepaku. Jak woja babcia, dziadek, mama, tato 
spędzali czas gdy nie było Internetu, do 31.05.,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 17.00-18.30  Come on Kamon! Stary, ale nowy, mały, ale wielki design 
Japonii – warsztaty z Chie Piskorską,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  TypoGRAFO - wernisaż wystawy powarsztatowej,  Dom Muz, ul. 
Poznańska
  godz. 19.00  Ostra jazda - spektakl Teatru Komedia z Warszawy,  Aula UMK

28.05. (wtorek)
  godz. 11.00  II Toruński Sejmik Samorządów Uczniowskich „Partycypacja 
społeczna młodzieży”,  MDK
  godz. 18.00  Być Kobietą - koncert wokalny,  MDK
  godz. 18.00  Projekt dla…: Bogactwo w prostocie: design Japonii – wykład 
Chie Piskorskiej,  Galeria Wozownia

29.05. (środa)
  godz. 18.00  Marek Kejna - Nepal w cieniu Mount Everestu,  Wydział Nauk 
o Ziemi UMK, sala 104
  godz. 18.30  Dzień filozofii - Czym jest rozumienie?,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spotkanie autorskie: Jurij Andruchowycz,  Książnica Koperni-
kańska, ul. Słowackiego
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: PomagaMY, czyli Islandia 2017,  Od Nowa

30.05. (czwartek)
  godz. 9.00-14.00  Zaczęło się – i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 
100-lecie Powstania Wielkopolskiego,  Książnica Kopernikańska, ul. Sło-
wackiego
  godz. 12.00  O kujawskim sypaniu wzorów piaskiem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Piknik na Rudaku – Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka,  Dom Muz, 
ul. Okólna
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią - Czym jest rozumienie?,  Dwór Artusa

31.05. (piątek)
  godz. 17.00  Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka – wernisaż,  Muzeum 
Podróżników
  godz. 18.00  Wykład: Czarne sny „podziemnych” rysowników,  CSW
  godz. 19.00  Sen o dobrych kolegach – spektakl podopiecznych Fundacji Do-
rotkowo,  Dom Muz, ul. Podmurna

  godz. 19.00  Impresaryjny Teatr Muzyczny: Dzień, w którym porwano papieża 
– premiera,  Od Nowa
  godz. 19.00  Teatr R.Bezimienni: Puszcza - premiera, MDK
   Wystawa UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wybo-
rach’89,  Biblioteka Uniwersytecka

  godz. 19.00  Spektakl improwizacyjny Grupy Teraz,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Świat Od Nowa: Planeta Kaukaz, Abchazja I Buran. Wojtek Gó-
recki na UM,  Od Nowa
   Kiermasz taniej książki, do 24.05.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 14, 
ul. Łyskowskiego

23.05. (czwartek)
  godz. 9.30  III Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej „Trzy Cztery. Śpie-
wajMy”,  MDK
  godz. 11.00  Impresje - fotografie Malwiny Młynarczyk, do 19.07.,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00  Najpiękniejsze sanktuaria maryjne w Polsce. Licheń,  Klub Se-
niora „Zacisze”
  godz. 17.00  Orient Express: Przystanek: Sztuka architektury,  CSW
  godz. 18.00  Wystawa: Damy i Rycerze. Wystawa kopii średniowiecznych 
miniatur Barbary Bodziony,  CSW
  godz. 18.00  Pokaz filmu „My czterej pancerni”, reż. Andrzej Słodkowski, 
 CSW
  godz. 19.00  Zwierzak śpiewa Stinga,  Dwór Artusa
  godz. 21.00  Piernikalia UMK: Ten Typ Mes,  Od Nowa

24.05. (piątek)
  godz. 16.00  Muzyczny Piknik z okazji Dnia Matki,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 17.00  Pokaz filmów o tajskim teatrze klasycznym,  Dom Muz, ul. Pod-
murna
  godz. 17.00  Karolina Kaja Kant - Projekt senny, do 31.08.,  WOAK
  godz. 18.00  W czasosłowie - spektakl w wykonaniu wychowanków teatru 
Drao,  MDK
  godz. 19.00  Co Było Nie Wróci - Dominika Żukowska i Andrzej Korycki,  Dwór 
Artusa
   Węgierska Wiosna Filmowa – przegląd filmów, do 26.05.,  CSW

25.05. (sobota)
  godz. 10.00  Ekospacer: Sprzątamy  ul. Przybyszewskiego
  godz. 10.00-18.00  Jarmark regionalny zdrowej żywności, do 26.05.,  Zamek 
Krzyżacki
  godz. 11.00  HulaSensoryka – warsztaty dla najnajów,  Dom Muz, ul. Pod-
murna
  godz. 12.00 i 16.00  Mama, ekologia i ja – warsztaty rodzinne z okazji Dnia 
Matki,  Dwór Artusa
  godz. 15.00-18.00  Dzień Matki i Dzień Dziecka - festyn rodzinny,  Zamek 
Krzyżacki
  godz. 15.00  KATAR: Film, Kino Centrum w   CSW
  godz. 17.00  Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opo-
wieść - finisaż,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”, do 1.06.,  Teatr Ho-
rzycy

  godz. 18.00  Komturiada - II Potyczki Rycerskie Rodzin,  Zamek Krzyżacki
  godz. 18.00  Wojciech Balczewski - Analogowa fotografia w technikach swo-
bodnych, do 23.05.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Viva Opera – Gala Operowo-Operetkowa z okazji Dnia Matki, 
 Dwór Artusa
  godz. 20.00  Świętojański Festiwal Organowy: Jarosław Kocik (Hamburg), 
 kościół Ducha Świętego


