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W magicznej krainie – bajka improwizowana – spektakl dla dzieci
7.07. (niedziela), godz. 16.00
Wnętrza Dworu Artusa na godzinę zamienią się w magiczną krainę, o któ-
rej istnieniu jeszcze nikt nie wie. Stworzą ją aktorzy razem z małymi wi-
dzami. Dzieciaki, jak same mówią mają łby jak sklepy z pomysłami, więc 
o to kto pojawi się w nowej bajce zupełnie się nie martwimy. Ostatnio 
był zły ogr, gadające spodnie i czarodziej. Bywały też chodzące hot-dogi, 
złe księżniczki i gadające szczupaki. W spektaklu zagrają formacje Bujdy 
i Bajania oraz Trzy Słowa.
Bilety: 12 zł 

Wieczór pieśni rosyjskich – Beszczyński/Miliński/Kwiatkowski/
Gumowski, 7.07. (niedziela), godz. 20.00
Doskonale znany w Toruniu kwartet muzyków, którego liderami są Jacek 
Beszczyński i Leszek Miliński tym razem zaprezentuje na scenie wiślanej 
najpiękniejsze pieśni rosyjskie. Usłyszymy nieśmiertelne utwory Bułata 
Okudżawy (Modlitwa, Pieś Gruzińska, O młodym ułanie, Trzy miłości), 
Włodzimierza Wysockiego (Piosenka o przyjacielu, Konie narowiste, Li-
ryczna), Jurija Vizbora (Miłaja maja, Piosenka o drodze), a także piosenki 
Jurija Leviatanskiego, Inny Moritz i Ady Jakuszewej.
Wstęp wolny. Miejsce: Barka na Wiśle

Cello Festival
10.07. (środa), godz. 20.00 Wiolonczela w rękach mistrzów: Marcin 
Zdunik, Julius Berger, Jacob Shaw, Aleksander Dębicz
Rozpoczniemy od mistrzowskiego koncertu z udziałem pedagogów VII 
warsztatów wiolonczelowych. Koncert będzie możliwością posłuchania 
wirtuozów wiolonczeli (Marcin Zdunik, Julius Berger, Jacob Shaw) i for-
tepianu (Aleksander Dębicz). W programie niezwykłe requiem czeskiego 
kompozytora i wiolonczelisty Davida Poppera, przejmujące improwizacje 
Marcina Zdunika i Aleksandra Dębicza, a także pełną pasji Sonatę op. 40 
Dymitra Szostakowicza w wykonaniu Jacoba Shawa. 
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

11.07. (czwartek), godz. 20.00 Recital na wiolonczelę i fortepian: Jacob 
Shaw i David lau Magnussen
Posłuchamy dwójki niezwykłych twórców: Jacoba Shawa i Davida Iau Ma-
gnussena. Artyści zaprezentują recital Inspired by Folk. Usłyszymy m.in. 
dzieła Edwarda Griega, Roberta Schumanna, Manuella De Falli, Davida 
Poppera, a nawet Franghiza Ali-Zade’a.
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

12.07. (piątek), godz. 20.00 Julius Berger i jego przyjaciele grają Bacha
Julius Berger, Marcin Zdunik, Jacob Shaw, Cecylia Stanecka, Janek Le-
wandowski. Głównodowodzącym wydarzenia będzie Julius Berger, który 
do pomocy zaprosił swoich przyjaciół. Artyści wykonają najpierw Suity 
Bacha, a następnie uznawany za jedno z najwybitniejszych osiągnięć 
muzyki okresu baroku VI Koncert Brandenburski. 
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny. Miejsce: Ratusz Staromiejski

17.07. (środa), godz. 20.00 27 uczuć – wiolonczelowe jam session 
Na zakończenie warsztatów wiolonczelowych i Cello Festivalu koncert 
z udziałem uczestników warsztatów i zaproszonych gości. 27 wiolon-
czelistów pod okiem znakomitych improwizatorów i muzycznych wizjo-
nerów: Marii Pomianowskiej, Aleksandra Dębicza i … grającego na tabli 
i sarandze (3 strunowy instrument pochodzenia arabskiego) Shaheena 
Parveza wykonają nieprzewidywalne jam session. 
Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny

Dni Tanga
19.07. (piątek)
godz. 19.00 Sexteto El Cucharón: Najpiękniejsze tanga świata – koncert 
Koncert, który wprowadzi nas w namiętny klimat tanga argentyńskiego. 
Sexteto El Cucharón to zespół tworzony przez pasjonatów tego gatunku. 
Założycielem sekstetu jest saksofonista Piotr Łyszkiewicz. To właśnie 
brzmienie jego saksofonu wyróżnia El Cucharon na tle innych orkiestr 
tangowych.
Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny

20.07. (sobota)
godz. 15.30-16.30 Warsztaty tanga dla bardzo początkujących 
Czy chcecie poznać podstawy tanga argentyńskiego? Doświadczeni tan-
cerze poprowadzą pokaz i krótki kurs podstaw, które pozwolą Wam chwy-
cić tangowego bakcyla.
Bilety: 5 zł

godz. 16.00-18.00 Projekcja filmu „Tango y Migración” (reż. Roman Kalka)
Film z jednej strony będący zapisem historii Romana Kalki i jego niezwy-
kłej wyprawy do Buenos, a z drugiej próbą dotknięcia istoty tanga.
Wstęp wolny

godz. 18.00-2.00 Milonga Piernikowa – Lato (z muzyką na żywo)
Milonga nie jest ani pokazem, ani koncertem… każdy, kto przekroczy 
próg sali staje się częścią milongi. Część gości czerpie radość z tańca, 
niektórzy z obserwacji par zatopionych w objęciu, inni z możliwości spo-
tkań towarzyskich przy lampce wina, ale większość po prostu delektuje 
się muzyką i niepowtarzalną atmosferą. stąd nie trzeba być tancerzem, 
aby miło spędzić czas na milondze tanga argentyńskiego. Tegoroczna wa-
kacyjna edycja po raz pierwszy z muzyką na żywo o którą zadba Sexteto 
El Cucharon.
Bilety: 40 zł ulgowy, 50 zł normalny. Dla osób nietańczących: 20 zł

Zwiedzanie Dworu Artusa
21.07. (niedziela), godz. 16.00 i 18.00
13.08. (wtorek), godz. 16.30 i 18.00
W murach Dworu Artusa zamknięta jest historia, która pisała się na oczach zabytkowego gmachu. 
Dwór Artusa ponownie otwiera się na zwiedzających, którzy pod okiem przewodnika mogą poznać 
liczne zakamarki budynku, wysłuchać prelekcji na temat jego historii, a także ciekawostek, których 
próżno szukać w przewodniku turystycznym. Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Międzynarodowy Festiwal Improwizacji JO!
25-28.07. (czwartek-niedziela), godz. 18.00
Przygotujcie się na 4 noce wspaniałego impro w sercu toruńskiej starów-
ki! Czwartek, piątek i sobota będą w całości po angielsku (ale bez nadęcia, 
native speakera mamy jednego), zaś niedziela w całości po polsku. 
Bilety 1-dniowe: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny. Karnety: 80-120 zł

24-28.07. (środa-niedziela) Warsztaty 
Warsztaty skierowane do osób, które chcą zacząć przygodę z impro oraz 
podszkolić swój warsztat. Znaczna ich część odbywa się w jeżyku angiel-
skim z najlepszymi improwizatorami zza granicy, ale w programie również 
w jeżyku polskim. Szczegółowy wybór warsztatów: artus.torun.pl 
Bilety: 120-130 zł (w j. polskim), 130-410 zł (w j. angielskim)

ba-Rockowo – Infinito Quartet ft. Daniel Pradella
1.08. (czwartek), godz. 19.00
4.08. (niedziela), godz. 19.00
Doskonale znany w Toruniu Infinito Quartet powraca na scenę Dworu Ar-
tusa, aby zaprezentować swój nowy, wybuchowy program. Po raz kolejny 
dziewczyny z towarzyszeniem bydgoskiego pianisty i aranżera Daniela 
Pradelli zaprezentują utwory rozrywkowe zagrane w klasyczny sposób. 
Obok doskonale znanych z list przebojów hitów takich twórców jak Lady 
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CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Kabaret Moralnego Niepokoju, 23.08. (wtorek), godz. 18.00 

Scena Muzyczna Bella Skyway Festival
22.08. (czwartek), godz. 18.00 Waglewski Fisz Emade
Wojciech Waglewski z synami. Wykonane zosytaną przede wszystkim 
piosenki z albumu „Matka, Syn, Bóg”. Jego producentem muzycznym jest 
Emade, który także gra we wszystkich utworach na perkusji. Słowa napisali 
Fisz (głos, gitara basowa) i Wojciech Waglewski (głos, gitary). Kompozycje 
w większości należą do Wojciecha Waglewskiego.
Bilety: do końca lipca od 55 zł, w sierpniu od 65 zł
24.08. (sobota), godz. 18.00 Bednarek
Zespół działający od 2012 r. na czele z wokalistą Kamilem Bednarkiem. 
Ich pierwsza płyta „Jestem…” ponad 12 miesięcy utrzymywała się w zesta-
wieniu OLiS. 1 grudnia 2017 ukazał się najnowszy album Kamila Bednarka 
„Talizman”. Po miesiącu od premiery pokrył się złotem. W 2018 roku ar-
tysta wraz z zespołem wziął udział w projekcie MTV Unplugged, z którego 
wydany został album „MTV Unplugged Bednarek”. 
Bilety: do końca lipca od 65 zł, w sierpniu od 75 zł
25.08. (niedziela), godz. 18.00 40-lecie zespołu Dżem
Mówi się o nich „polscy Rolling Stonesi”… I faktycznie – coś w tym jest. 
Choćby ze względu na źródła muzyki, żonglowanie stylami, konsekwen-
cję. Ze względu na staż, pod względem którego coraz mniej mają równych. 
Ze względu na nie harcerski tryb życia oczywiście też. No i ze względu na 
skomplikowane, nie wolne od dramatów dzieje…
Bilety: do końca lipca od 65 zł, w sierpniu od 75 zł
Bilety dostępne online: www.jordanki.torun.pl/bilety, stacjonarnie: Ośrodek Informacji 
Turystycznej, Keep Travel, Biuro Turystyczne Copernicana

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, spektakle Impresaryjnego Teatru 
Muzycznego w dziale Teatry)

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

Festiwal Pod Gwiazdami
5.07. (piątek), godz. 20.00 Muniek i Przyjaciele
Akustyczna odsłona koncertów w wykonaniu Zygmunta „Muńka” Staszczy-
ka, lidera formacji T. Love. Zabrzmią największe przeboje zarówno z reper-
tuaru zespołu T.Love jak i działań solowych. A wszystko w zaskakujących 
akustycznych aranżacjach.
Bilety: 60 zł ulgowy, 65 zł normalny

13.07. (sobota), godz. 19.00 Super Duo – Marian Opania i Wiktor 
Zborowski

CENTRA KULTURY

Na scenie to iście niepowtarzalna para. Wizualnie dobrani na zasadzie 
przeciwieństw. Artyści prezentują program, podczas którego można 
usłyszeć najlepsze teksty znane ze starych kabaretów i Kabaretu Star-
szych Panów. Zabrzmią znakomite i kultowe piosenki Młynarskiego, 
Wysockiego i Brela. A to wszystko przeplatane zabawnymi anegdotami 
zza kulis teatru oraz opowieściami z planu filmowego.
Bilety: 60 zł ulgowy, 65 zł normalny. Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

24.07. (środa), godz. 21.00 Julia Pietrucha
Choć znamy ją z seriali i filmów, to na pewno nie można o niej powie-
dzieć – kolejna śpiewająca aktorka. Bo jej wyjątkowy głos wzrusza, 
a muzyka wpisuje się w nowoczesne brzmienia łączące pop i folk. Do 
Torunia zawita z dźwiękami prosto znad morza, czyli swoją ostatnią 
płytą „Postcards from the seaside”, ale nie zabraknie też największych 
przebojów z albumu „Parsley”.
Bilety: 65 zł ulgowy, 70 zł normalny. Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

2.08. (piątek), godz. 21.00 Renata Przemyk – Ya Hozna & The Best Of
Renata Przemyk powraca na scenę z twórczością kultowego projektu 
Ya Hozna, podsumowując tym samym 30 lat swojej działalności arty-
stycznej. Z tej okazji usłyszymy jej największe przeboje: Babę zesłał 
Bóg, Kochaj mnie jak wariat, Tańczę na stole czy Tortury, którymi pod-
biła serca fanów polskiej sceny rozrywkowej. Publiczność będzie mia-
ła okazję zetknąć się z fenomenalnym połączeniem poetyckiej wrażli-
wości z niesamowitą energią. 
Bilety: 55 zł ulgowy, 65 zł normalny. Miejsce: Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

11.08. (niedziela), godz. 18.00 Festiwal Pod Gwiazdami: Krystyna 
Janda – monodram Danuta W.
Jak ze sceny wiarygodnie opowiedzieć historię zwykłej - niezwykłej 
żony i matki, na której męża były zwrócone oczy całego świata? Czy-
ni to królowa polskiego teatru, aktorka z imponującym dorobkiem 
różnorodnych ról teatralnych i filmowych, a co za tym idzie z wielkim 
doświadczeniem. Spektakl powstał na kanwie książki Danuty Wałęsy 
Marzenia i tajemnice. Krystyna Janda właśnie rolę Danuty W. zalicza 
do tych największych wyzwań zawodowych. A sam monodram z pew-
nością przejdzie do historii teatru w Polsce!
Bilety: 99-159 zł. Miejsce: Aula UMK

Inne wydarzenia:
Akademia Jedi – wakacje w Dworze Artusa 
I tura: 1-5.07. (poniedziałek-piątek), godz. 9.00-12.00 – 6-10 lat
II tura: 8-12.07. (poniedziałek-piątek), godz. 9.00-12.00 – 6-10 lat
III tura: 15-19.07. (poniedziałek-piątek), godz. 9.00-12.00 – 10-14 lat
Zajęcia, o których marzy każdy młody fan uniwersum Gwiezdnych Wo-
jen. Przeniesiemy się do cudownego świata wyobraźni, kreatywności 
i tajemnej wiedzy. Uczestnicy będą mogli poczuć się jak bohaterowie 
jednej z najpopularniejszych filmowych serii galaktycznych. 
Bilety: karnet – 85 zł od dziecka/tydzień; jednodniowy – 20 zł od dziecka/dzień

Jazzgot nad Wisłą – Klaudia Marzec & Friends
6.07. (sobota), godz. 20.00 
Wystąpi stawiająca pierwsze kroki na profesjonalnych scenach Klau-
dia Marzec z zespołem doskonałych instrumentalistów. Klaudia zna-
na jest publiczności z występów w Infinito Quartet, gdzie gra na wio-
lonczeli, oraz z duetów z Maciejem Tacherem. Artystka fascynuje się 
jazzem i neosoulem w stylu Hiatus Kaiyote. Dodatkową rekomendacją 
jest fakt, że wokalistka w czerwcu na Festiwalu Serca Bicie w Bydgosz-
czy otrzymała główną nagrodę.
Wstęp wolny. Miejsce: Barka na Wiśle

Repertuar na lato
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Podróż rozpocznie się sprzed budynku centrum nauki, a po powrocie na 
Ziemię będzie można zobaczyć spektakularny pokaz laserowy połączony 
z pirotechnicznym show.
Wstęp wolny

Warsztaty wakacyjne:
Warsztaty: wtorek-piątek w godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00, soboty i niedziele 
w godz. 11.00-12.00 i 13.00-14.00
Zwiedzanie: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00, soboty i niedziele w godz. 11.00-17.00
Dzieci poniżej 13. roku życiu uczestniczą w zajęciach wraz z opiekunem

do 28.07.
wtorki: Czy w Polsce mieszkały dinozaury? Odbiorca: 5+
Dowiecie się jakie zwierzęta żyły w Polsce ponad 200 mln lat temu. Poznacie proces powstawania 
skamieniałości. Będziecie też mieli okazję przyjrzeć się z bliska niektórym z nich. Na koniec wy-
konacie własną „skamieniałość” i zagracie w prehistoryczną grę.
środy: Nie taki pająk straszny. Odbiorca: 7+
Uczestnicy będą mieli okazję bliżej poznać budowę ciała pająków, zwyczaje i różne ciekawostki 
związane z tymi niezwykłymi zwierzętami. Wykonasz również model pająka wędrującego po nici 
oraz spróbujesz zapleść kolorową pajęczynę. 
czwartki: Piaskiem po mapie. Odbiorca: 5+
Odkryjemy tajemnice pierwotnej puszczy, podążymy wspólnie Szlakiem Wygasłych Wulkanów, 
zagłębimy się w otchłani najgłębszego jeziora oraz przyjrzymy się wędrówkom wydm. Każdy 
uczestnik warsztatu będzie miał możliwość wykonania własnej, kolorowej, piaskowej mapy  
Polski, na której zaznaczy miejsca warte odwiedzenia.
piątki: W koło Macieju. Odbiorca: 7+
Na warsztacie, poświęconym jednemu z najstarszych wynalazków człowieka, sprawdzimy, jak 
toczyły się losy koła i co z tego wynikło. Przyjrzymy się nietypowym konstrukcjom oraz zastoso-
waniom koła i stworzymy własne, zakręcone gadżety.
soboty: NIE-plastikowy świat. Odbiorca: 7+
Warsztaty ekologiczne. Uporządkujemy swoja wiedzę na temat tego, jak dbać o środowisko i jak 
nie produkować nadmiaru odpadów. Warsztaty wzbogacone licznymi eksperymentami. Dodat-
kową atrakcją będzie możliwość wykonania wielorazowego, niezwykle modnego obecnie, eko-
-woreczka na różne artykuły i skarby oraz „glutka” – czyli zabawki sensorycznej, która wspiera 
tzw. integrację sensoryczną.
niedziele: Błękitem malowane. Odbiorca: 10+
Poznacie jedną z najstarszych technik fotograficznych – cyjanotypię, wykorzystującą światłoczu-
łość soli żelaza. Przybliżymy Wam historię fotografii i kilka podstawowych zasad powstawania 
fotografii analogowej.

30.07.-1.09.
wtorki: Co każdy artysta wiedzieć powinien? Odbiorca: 7+
Wcielicie się w prawdziwych artystów i będziecie mogli wykonać różne ćwiczenia plastyczne, od-
noszące się do współczesnych stylów malarskich. Monet, Matisse, czy Mondrian i jego De Stijl 
przestaną być zagadkowi. Wyobraźnia i nieszablonowe myślenie mile widziane.
środy: Odkryj z nami świat - od globusa do map. Odbiorca: 10+
Uczestnicy warsztatu, przy pomocy atlasów geograficznych i globusów, będą mieli okazję stwo-
rzyć swoją spersonalizowaną mapę świata. Potem każdy będzie mógł ją stale uzupełniać i wzbo-
gacać o istotne dla siebie rzeczy.
czwartki: Czy możliwe jest życie na innych planetach? Odbiorca: 5+
Przeanalizujemy, jakie warunki muszą zostać spełnione, by organizmy mogły przeżyć. Urucho-
mimy także naszą wyobraźnię, aby stworzyć istoty, które mogłyby żyć w innych, odległych ga-
laktykach.
piątki: Pomaluj swój świat. Odbiorca: 5+
Sprawdzimy dlaczego widzimy kolory, i czy zawsze widzimy je tak samo? Jak poprzez miksowanie 
kolorów można stworzyć nowe odcienie? Jak prawdziwi malarze zagłębimy się też w proces wy-
twarzania farb. Spróbujemy swoich sił w stworzeniu małego dzieła sztuki i pokażemy jak łatwo 
ubarwić naszą codzienność!
soboty: Będzie padać. Odbiorca: 7+
Skąd biorą się chmury? Czy deszcz pada tylko na Ziemi? Jak ciśnienie atmosferyczne wpływa na 
pogodę? Dlaczego nieustannie pada? Intensywne opady deszczu często zmieniają się w burze, 
którym towarzyszą wyładowania elektryczne. Te i inne zjawiska atmosferyczne poznacie na na-
szym warsztacie.
niedziele: Majsterkowe DIY. Odbiorca: 10+
Będziesz mógł wypróbować swoich sił w konstruowaniu prostych przedmiotów. Posłużą temu 
nieskomplikowane narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku. Wszystkie elementy zostaną 
wykonane własnoręcznie.

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

Kaplica, refektarz - wystawa średniowiecznych machin oblężniczych
Gdanisko - Młot na czarownice - wystawa średniowiecznych narzędzi tortur

Zwiedzanie ruin zamku w godz. 10..00-18.00

13. Zamkowe Spotkania z Poezją
20.07. (sobota), godz. 19.00-22.00
Koncert uświetnią występujący w duecie Krzysztof Cezary Buszman i Ja-
rosław Chojnacki, zespół Ewy Ostrowskiej oraz toruński bard Jacek Besz-
czyński wraz ze swym zespołem Nadziei Maleńka Orkiestra. Wykonują oni 
repertuar autorski oraz utwory innych artystów (Bułat Okudżawa, Włodzi-
mierz Wysocki, Joan Baez) i muzykę do poezji m.in. Juliana Tuwima oraz 
Bolesława Leśmiana. Wymienieni artyści są dobrze znani nie tylko lokal-
nej, ale i też krajowej publiczności muzyki poetyckiej. Posiadają w swoim 
dorobku wydawnictwa zarówno fonograficzne, jak i tomiki poezji własne-
go autorstwa. Wstęp: 10 zł

Wieczór Gier Planszowych
1.07. (poniedziałek), godz. 18.00
11, 18.07., 1, 8, 29.08. (czwartki), godz. 18.00
Cykliczne spotkania przy grach karcianych, figurkowych lub bitewnych 
obejmujące pozycje proste do tych o najbardziej rozbudowanej mecha-
nice - „Scythe”, „Talisman: Magia i miecz” itp. Spotkania kilkugodzinne.
Wstęp biletowany

Komtur uczy, hece robi i do pracy przysposobi - wakacje z warsztatami 
rzemiosła dawnego
I turnus: 22-26.07., godz. 10.00-14.30
II turnus: 29.07.-2.08., godz. 10.00-14.30
Półkolonie letnie na zamku – główny cel zajęć upowszechnienie wiedzy 
o epoce średniowiecza z uwzględnieniem historii Torunia w tym okresie, 
zachęcenie do wstępowania w szeregi grup odtwórstwa historycznego, 
poznanie technik dawnego rzemiosła – warsztaty rysunku, garncarstwa, 
haftu, pieczenia pierników, archeologii oraz legend związanych z historią 
Torunia. Wstęp wolny/zapisy

Święto Wojska Polskiego - festyn historyczny z pokazem sprzętu 
wojskowego, 15.08. (czwartek), godz. 15.00-18.00
Pokazy historyczne, wystawa sprzętu wojskowego oraz piknik wojskowy 
w fosie zamkowej z koncertem pieśni patriotycznej. Wstęp wolny

Komturiada II – Trzecie Potyczki Rodzin, 24.08. (sobota), godz. 18.00
Wstęp wolny

Kino Zamkowe 
5.07. (piątek), godz. 21.45 Film w reżyserii Grety Gerwig
Zdobywca 16 nagród i 54 nominacji, rok produkcji 2017. W rolach głównych: Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf , Tracy Letts 
6.07. (sobota), godz.21.45 Film w reżyserii Bradleya Coopera
Zdobywca 11 nagród i 56 nominacji, rok produkcji 2018. W rolach głównych: Lady Gaga, Bradley 
Cooper, Sam Elliott 
26.07. (piątek), godz. 21.30 Film w reżyserii Denzela Washingtona
Zdobywca 7 nagród i 30 nominacji, rok produkcji 2016. W rolach głównych: Denzel Washington , 
Viola Davis, Stephen McKinley Henderson
27.07. (sobota), godz. 21.30 Film w reżyserii Christophera Nolana
Zdobywca 12 nagród i 56 nominacji, rok produkcji 2017. W rolach głównych: Fionn Whitehead, 
Tom Glynn-Carney, Jack Lowden
Informacja o tytule pod numerami 56 621-08-89, 56 621-03-35. 
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
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Gaga, Kayah, Organek, zabrzmią również piosenki znane starszemu 
pokoleniu (Piejo kury piejo, Stairway to Heaven, To ostatnia niedziela). 
Artyści zagrają też kilka nowych aranżacji utworów klasycznych, które 
z pewnością zaskoczą słuchaczy.
Bilety: 20 zł ulgowy, 30 zł normalny

Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt
31.08. (sobota), godz. 9.30-20.00, do1.09.
Tym razem to impreza obowiązkowa dla każdego zapaleńca opery mydla-
nej i konesera ciężkich klimatów seriali kryminalnych. Od legendarnych 
polskich klasyków, jak Zmiennicy, czy Sensacje XX wieku, po najnowsze 
produkcje Netflixa, HBO czy polskie Ślepnąc od świateł. Pokażemy Wam 
seriale nie tyle oczami aktorów, co również ekipy tworzącej! Festiwal 
oferuje uczestnikom to, czego nie będą mogli doznać na koncercie czy 
w kinie – bezpośredni kontakt z artystami. 
Bilety: normalny 19 zł przedsprzedaż (25 zł w dniu festiwalu). Ulgowy 9 zł przedsprzedaż 
(15 zł w dniu festiwalu). Dzieci do lat 10 – wstęp wolny

Artus Cinema
Filmowe poniedziałki
1.07. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komediodramat. Historia człowieka, który ze wzglądu na współpracę z „Solidarnością” postano-
wił schronić się w zakonie, uciekając tym samym nie tylko od komunistycznego reżimu, ale także 
swojej rodziny. Po siedemnastu latach odosobnienia wraca na łono społeczeństwa i niemalże 
od razu zostaje rozpoznany przez żonę i trójkę dorosłych już dzieci. Mężczyzna chce naprawić 
krzywdy, ale nie jest to takie proste. 
15.07. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat. Widzowie cofają się w czasie do 1973 roku, do momentu, kiedy francuski artysta – linosko-
czek w spektakularny sposób, bez żadnych zabezpieczeń, wkroczył na stalowej linie w przepaść 
między nowojorskimi wieżami World Trade Center. Mężczyzna stał się romantycznym symbolem 
sprzeciwu wobec wyrachowanemu światowi korporacji, zajmujących biura WTC. Do samego wspo-
mnianego wyczynu bohatera prowadzi jednak długa, wyboista droga, w której niezmiennie wspie-
rają go bliscy.
5.08. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat obyczajowy. Młody recydywista, dzięki nowatorskiemu brytyjskiemu programowi reso-
cjalizacji, zostaje skierowany do pracy w rumuńskim szpitalu dla sierot. Bliski kontakt z ciężko 
skrzywdzonymi przez los dziećmi staje się dla niego początkiem wewnętrznej odnowy. Wkrótce 
odkrywa, że wybrane dzieci są sprzedawane na Zachód. 
12.08. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat. Charyzmatyczny nauczyciel języka angielskiego w konserwatywnym liceum stara się 
wpoić uczniom miłość do poezji i ideę „carpe diem”. Zainspirowani przez niego chłopcy reakty-
wują sekretny stowarzyszanie. Odkrywają w nim piękno zapomnianych utworów, a także prawo 
do marzeń, wolności i buntu.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Koncerty w Artus Cinema
Audiofilskie pokazy koncertów wielkich gwiazd pop-rocka
Festiwal Pod Gwiazdami to nie tylko możliwość uczestnictwa w koncer-
tach na żywo, ale także doświadczanie występów artystów światowych 
scen, jakie zostały zarejestrowane podczas ich największych tournée. 
Dzięki technologii Blue Ray i audiofilskim sprzęcie jakim dysponuje Ar-
tus Cinema, w dwa letnie wieczory przeniesiemy się na największe areny 
koncertowe.
9.07. (wtorek), godz. 19.00
Podczas prezentacji pokażemy koncert prawdziwej legendy rocka. Będzie to występ gitarzysty 
i wokalisty jednego z najważniejszych zespołów rockowych świata, który w 2017 roku powtórzył 
po 46 latach występ w pięknym antycznym teatrze w Pompejach.
10.07. (środa), godz. 19.00
Pokaz filmu, który opowiada historię zespołu określanego jako jedna z legend gatunku grunge. 
Dokument przedstawia wiele nieznanych do tej pory faktów. Będzie to gratka dla fanów mocnych 
brzmień. 
30.07. (wtorek), godz. 19.00
Tym razem zaprezentujemy koncert amerykańskiego muzyka, gitarzysty i kompozytora. Podczas 
kameralnego występu piosenkarz dzieli się osobistymi wspomnieniami i prezentuje akustyczne 
wersje swoich najpopularniejszych hitów.

31.07. (środa), godz. 19.00
Zaprezentujemy koncert polskiego zespołu, którego mocną stroną są teksty i charyzma wokalisty. 
Koncert będzie miał charakter unplugged. Podczas trwającego ponad 2 godziny występu zespół 
zarejestrował 25 utworów. MTV Unplugged to koncerty znanych artystów, nagrywane z użyciem 
głównie instrumentów akustycznych.
Na audiofilskie pokazy koncertów wielkich gwiazd pop-rocka wstęp wolny. 
Ilość miejsc ograniczona.

Galeria Artus
Toruńskie Spacery Fotograficzne - Toruń razy 100
16.07. (wtorek), godz. 18.30, do 2.08.
Wystawa prezentuje efekty zadania, którego podjęli się jesienią 2018 
roku toruńscy fotoamatorzy, głównie członkowie Toruńskich Spacerów 
Fotograficznych. Pomysłodawczynią akcji jest Małgorzata Kos, której uda-
ło się namówić 100 osób do wykonania serii zdjęć naszego miasta. Całej 
akcji towarzyszyło wiele emocji, począwszy od momentu losowania map-
ki, poprzez wyprawę z aparatem w wylosowany rejon, do wyboru zdjęć, 
prezentację i oczekiwanie na opinie kolegów.
Dawid Penkała – Poznając samego siebie - malarstwo
6.08. (wtorek), godz. 18.30, do 27.08.
Przegląd prac stworzonych przez początkującego malarza, pasjonujące-
go się abstrakcją. Dzieła powstały z mieszaniny ciekawości, zamiłowania 
i hobby oraz z chęci zrobienia czegoś nowego, wyjątkowego i unikato-
wego. Wszystkie prace stworzono w Londynie i zostały przewiezione  
do Torunia specjalnie na potrzeby tego wydarzenia.

Wstęp wolny. Galeria czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-18.00 
oraz podczas imprez

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Krajobrazy Antarktyki, Jadwiga i Marek Czarnec-
cy - Wielki Makro Świat, …To takie proste!, Autostrada dźwięku, do 3.02.2020, Wahadło Foucaulta

Centrum czynne:
wtorek-piątek: godz. 10.00-16.00, 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

Imprezy:
Czy jesteśmy TU sami? - pokaz plenerowy towarzyszący 11. edycji Bella 
Skyway Festival
22.08. (czwartek), godz. 21.30, 22.00 i 22.30
Widowiskowa podróż po najodleglejszych zakątkach naszej galaktyki 
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy sami w kosmosie. 
Uczestnicy festiwalu będą mieli wyjątkową okazję zobaczyć, na najwięk-
szym ekranie w Toruniu filmową opowieść o naszym Układzie Słonecznym.  
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18.08. (niedziela)
•  godz. 17.00 Vladimir Hrovath (Słowenia) – muzyka klasyczna

Miejsce: Dwór Artusa. Koncert biletowany
Rezerwacje biletów i szczegółowe informacje w sekretariacie Domu Muz przy ul. Pomurnej 1/3, 
nr tel. 56 621-05-81

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

Lato Bez Nudy: Blok Tańcz i Ciesz się Latem
1-5.07. (poniedziałek-piątek)
•  godz. 10.00-15.00 Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat na warsztaty taneczne oraz 

integracyjne wyjścia grupowe.
•  godz. 10.00-12.00 Warsztaty taneczne prowadzone przez Annę Kannenberg w MDK, następnie 

w godz. 12.00-15.00 Magdalena Illeczko zabierze grupę do jednego z wybranych miejsc: ba-
sen, Barbarka, kino, Młyn Wiedzy.

Odlotowe Warsztaty Modelarskie
9-12.07. (wtorek-piątek), godz. 14.00-16.45 
Zapraszamy dzieci do lat 10.
Warsztaty plastyczne Archipelag Lata
22-26.07. (poniedziałek-piątek), godz. 11.00-13.00
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na bezpłatne warsztaty plastyczne.
Zajęcia teatralne dla dzieci Podróż z Małym Księciem
20-22.08. (wtorek-czwartek), godz. 12.00-14.00
Wiek uczestników: 7-9 lat
Warsztaty Teatralne Katarynka z katarem
26-28.08. (pondziałek-środa), godz. 10.00-14.00 
Bezpłatne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat. Po każdym dniu warszta-
towym nastąpi sceniczna prezentacja efektów pracy.

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

Miejska akcja Lato bez nudy 2019, do 2.08.
Zajęcia rekreacyjne, warsztaty dla dzieci, wyjścia, wycieczki. 
Zajęcia wakacyjne, do 31.08.
Zajęcia (bezpłatne) rekreacyjne, warsztaty dla dzieci, wyjścia, wycieczki. 
Oferta wakacyjna na www. Zapisy w placówce lub tel. 56 622-39-50 
Miejsce: OPPDH oraz Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68/

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

Warsztaty:
12-13.07. Warsztaty fotografii cyfrowej
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: do 5.07.
17-19.07. Wakacyjne warsztaty fotografii cyfrowej dla młodzieży
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena: 50 zł, termin zgłoszeń: do 12.07.

Wystawy:
Pokonkursowa wystawa fotograficzna Poza obrazem 
1.07.-31.08.
Wystawa prezentuje najciekawsze prace nadesłane na konkurs orga-
nizowany w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycz-
nej Regionu w dziedzinie fotografii. Autorzy eksponowanych zdjęć na 
różne sposoby odczytali hasło przewodnie tegorocznego konkursu  

ulubionych postaci. Będziemy gimnastykować nie tylko wyobraźnię, ale i nogi – szukając w oko-
licy ciekawych artefaktów i wymyślając dla nich nowe życie w teatralnych etiudach. Twórcze po-
szukiwania zakończą się stworzeniem fabularyzowanej gry terenowej dla rodziny i znajomych. 
Zapewniamy opiekę wraz z ubezpieczeniem i obiad. Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Miejsce: Dom Muz, ul. Poznańska 52. Prowadzący: Z. Przybysz, J. Łagan, E. Chrulska; 
Koszt: 290 zł. Informacje i zapisy: sekretariat@dommuz.pl/ 56 621-05-81
Odkrywcy Rudaka, 8-12.07., godz. 10.00-16.00
Podczas tegorocznych półkoloni uczestnicy wcielą się w rolę odkrywców, a niekiedy detektywów 
i biologów. Podczas gier terenowych i warsztatów odkryjemy sekrety Rudaka. Będziemy pracować 
plastycznie, ruchowo, poznamy też świat mikro i makro. Nie zabraknie również eksperymentów 
ze światłem i naturą. Na uczestników czeka wiele atrakcji, zapraszamy do zapisów! Zapewniamy 
opiekę, wraz z ubezpieczeniem i obiad. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 7-12 lat.
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169. Prowadzące: A. Dąbrowska, A. Strzelec. Koszt: 290 zł . Infor-
macje i zapisy: sekretariat@dommuz.pl/ 56 621-05-81
Mali projektanci na Podgórzu, 15-19.07., godz. 12.00-14.00
Inspirując się kulturą różnych krajów dzieci wykonają projekty swoich pokojów, domów, balko-
nów i strojów. Urozmaiceniem zajęć będą gry i zabawy ruchowe. Zajęcia adresowane są do dzieci 
w wieku 7-12 lat. 
Miejsce: Dom Muz, ul. Poznańska 52. Prowadząca: J. Łagan, 
Koszt: 50 zł. Informacje i zapisy: sekreatariat@dommuz.pl/ 56 621-05-81

Wędrująca ławeczka – plenerowe warsztaty rękodzieła
Projekt odwołujący się do tradycji ławek, które stawiano przed domem jako zaproszenie do spo-
tkania, ale i wspólnego działania. W tym roku projekt będzie angażował społeczność toruńskiej 
starówki i Podgórza do działań z obszaru street artu, w efekcie których rękodzieło mogłoby stać 
się na okres wakacji elementem dekoracyjnym miejskiej architektury.
6.07. (sobota), godz. 16.00 Piknik sztuki (ul. Poznańska 52)
W czasie dwugodzinnych warsztatów w parku przed Domem Muz przy ul. Poznańskiej 52 uczest-
nicy pod okiem instruktorów poznają podstawy sztuki szydełkowania i wykonają drobne dekora-
cje w parku (liście, owoce itd.). Dekoracje będą eksponowane przez tydzień.
15.07. (poniedziałek), godz. 18.00Ławeczki przy różach (Plac Rapackiego/ Fosa Staromiejska)
W czasie dwugodzinnych warsztatów w ogrodzie z różami na Placu Rapackiego uczestnicy wyko-
nają dekoracje ławeczek. Dekoracje będą eksponowane przez tydzień.
3.08. (sobota), godz. 11.00 Płaszczyki dla żabek Flisaka (Stary Rynek/Poczta)
W czasie dwugodzinnych warsztatów na ławeczkach przed Pocztą na Starym Rynku przygotujemy 
z użyciem podstawowych technik szydełkowania wybrane elementy garderoby dla żabek z fontanny 
Flisaka. Płaszczyki będą wykonane z kolorowej włóczki i eksponowane na rzeźbach przez tydzień.
12.08. (poniedziałek), godz. 18.00 Zegar przy Empiku (ul. Szeroka/ul. Królowej Jadwigi)
W czasie dwugodzinnych warsztatów na ławeczkach przed Empikiem przygotujemy z użyciem 
podstawowych technik szydełkowania trzy koronkowe kompozycje, które udekorują przestrzeń 
między trzema filarami zegara. Szydełkowe witraże będą eksponowane przez tydzień (jeśli 
w trakcie warsztatów powstanie więcej alternatywnych form, będą one codziennie lub co dwa dni  
wymieniane na nowe).
Wstęp wolny

Harmonica Bridge 2019
Festiwal harmonijki ustnej skierowany jest do miłośników różnych gatun-
ków muzycznych, w tym bluesa, muzyki folkowej, jazzowej i poważnej. 
16.08. (piątek)
•  godz. 13.00 Abi Wallenstein & Dieter Kropp (Izrael/Niemcy) – blues
•  godz. 14.30 Have Mercy (USA) – folk

Miejsce: przy pomniku Mikołaja Kopernika. Wstęp wolny

•  godz. 19.00 Hot Tamales (Polska) – folk, Laurent Muir (Francja) – jazz
Miejsce: dziedziniec ratusza. Koncert biletowany

•  godz. 22.30 Jam Session
Miejsce: Klub Brandos. Wstęp wolny

17.08. (sobota)
•  godz. 11.00-14.00 Konkurs Harmonijkowy
•  godz. 14.00-15.30 Warsztaty Harmonijkowe Marco Pandolfi

Dom Muz ul. Podmurna 1/3. Wstęp wolny

•  godz. 13.00 Marco Pandolfi Trio (Włochy) – blues
•  godz. 14.30 Hootin the Blues (Niemcy) – folk

Miejsce: przy pomniku Mikołaja Kopernika. Wstęp wolny

•  godz. 19.00 Micke Bjorloff (Finlandia) – rock, Steve Baker (Wielka 
Brytania) – pop
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Koncert biletowany

•  godz. 22.30 Jam Session
Miejsce: Klub Brandos. Wstęp wolny
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ETNOspiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej – warsztaty kosmetyczne
20.07. (sobota), godz. 12.00
Głównym celem projektu jest edukacja regionalna dotycząca tradycyjnych 
form ziołolecznictwa, lokalnych przepisów kulinarnych i naturalnych ko-
smetyków. Temu ma służyć przygotowana w oparciu o zebrane mikroopo-
wieści i przeprowadzone warsztaty kulinarne, zielarskie i kosmetyczne 
publikacja oraz cykl spotkań animacyjnych wokół niej prowadzonych.  
W II części projektu publikacja będzie promowana w bibliotekach w pow. 
golubsko-dobrzyńskim przez uczestniczki projektu, które staną się ani-
matorkami lokalnego środowiska. Zebraną wiedzę konfrontować będzie-
my z artystycznymi działaniami, aby nadać współczesny kontekst tradycji 
oraz przekazać wiedzę w sposób przystępny i atrakcyjny dla odbiorcy. 
Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
EtnoPolska 2019. Warsztaty dla grupy zorganizowanej
Barka na Wiśle, 28.07. (niedziela), godz. 16.00 i 17.00
W ramach letnich koncertów na Barce zapraszamy o godz. 16:00 na wy-
stęp zespołu Podgórski Walczyk w 40 osobowym składzie. Z kolei o godzi-
nie 17:00 zaprezentuje się zespół szantowy Tawerna w składzie: Wokal 
Anna Sztandarska; Perkusja Piotr Kamiński; Bongosy harmonijka tambu-
ryn wokal Piotr Kołybsk; Gitara basowa Kacper Chrząszczewski; Gitara 
prowadząca i wokal Darek Sikorski. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Wystawy:
Świat widziany oczami dzieci, do 15.07.
Wystawa podsumowująca drugi semestr pracy uczestników zajęć „Gry 
i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” dla dzieci od 5 do 7 lat prowadzonych 
przez Joannę Łagan. Otwarciu będą towarzyszyć cytaty z wypowiedzi dzie-
ci zapisywane podczas tych zajęć. 
Lewobrzeżny Piknik Sztuki, 6.07. (sobota), godz. 16.00
Na piknik zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką użytkową i nie 
tylko. W parku przed Domem Muz pojawią się różnego rodzaju stanowiska 
warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych. W programie m.in.: serwety 
piknikowe na tkaninach „ulotnych” i płóciennych, LandArty, wakacyjne 
ozdoby do domu, warsztaty plastyczne dla dzieci, wędrująca szydełkowa 
ławeczka, kolorowe napoje. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Relaksakcja - rodzinny piknik w powolnym rytmie – kwiaty, zapachy, 
kulinaria, 13.07. (sobota), godz. 11.00
Zapraszamy serdecznie na kolejny piknik relaksacyjny. W programie 
m.in.: opowiadanie zapachem i obrazem w technice akwareli lub kolażu 
połączone z zabawą zapachami, wyplatanie wianków, kąpielowe kule 
zapachowe, warsztaty kulinarne prowadzone przez wolontariuszy z Ja-
dłodzielni/Foodsharing Toruń, którzy pokażą, jak w praktyce zapobiegać 
marnowaniu żywności (przygotujemy kilka potraw bazujących na sezo-
nowych owocach i warzywach „uratowanych” z lokalnych targowisk), 
nastrojowe zajęcia plastyczne, kącik gier planszowych, kącik herbaciano-
-ziołowy, relaks na trawie. Wstęp wolny

Wakacje w Domu Muz
Odkrywcy Podgórza, 1-5.07., godz. 10.00-16.00
Przygody na Podgórzu. W czasie zajęć będziemy odkrywać sekrety plastyki pod okiem Pana 
Zbyszka, poznamy też znanych odkrywców – m.in. Mikołaja Kopernika, Krzysztofa Kolumba,  
Marię Skłodowską-Curie. Zainspirowani ich osiągnięciami stworzymy opowieści z udziałem naszych  

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

Galeria Muz
Anna Swoboda – malarstwo, 12.07. (piątek), godz. 18.00, do 18.08.
Ania Swoboda urodziła się w Tomaszowie Mazowieckim. W 1988 roku 
ukończyła Liceum Plastyczne w Łodzi. W 1990 r. Przeniosła się do Włoch, 
do Rzymu. W latach 1992–1993 uczęszczała do „Accademia del Super-
fluo”(sztuki dekoracyjne; trompel’oil, malarstwo iluzjonistyczne, sten-
cil). W 1997 roku, po ukończeniu wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk 
Pięknych w Rzymie w katedrze prof. Nunzio Solendo, wkroczyła w środo-
wisko artystyczne stolicy, wystawiając swoje obrazy w różnych galeriach 
i uczestnicząc w licznych pokazach grupowych z młodymi artystami.  
Od 2000 roku rozpoczęła swoje szczególne studium aktów, proponując 
zupełnie nowy figuratywizm. W 2005 roku założyła stowarzyszenie kultu-
ralne „ARTE CONTINUA”, które zajmuje się wyłącznie promowaniem sztu-
ki wizualnej młodych artystów. Od 2009 roku powstają liczne instalacje. 
Artystka łączy malarstwo z technologią, wykorzystuje trójwymiarowość 
pracy, aby pobudzić obserwatora do uważniejszej i bardziej świadomej 
refleksji nad otaczającym go środowiskiem. Bodźce dźwiękowe, wizual-
ne i chromatyczne są narzędziami do precyzyjnego potępienia współcze-
snego społeczeństwa i oferują krytyczną interpretację systemu. W latach 
2009–2018 wystawiała swoje prace we Włoszech, Hiszpanii, Holandii, 
Chinach, Tunezji, Grecji, Turcji, Korei Południowej, Szwajcarii i w Polsce. 
Jej prace można oglądać w muzeach, galeriach i prywatnych kolekcjach.

Fotogaleria
Warszawa ulicznie – fotografia czarno-biała Kacpra Pasiewicza, do 18.08.
Projekt, który Kacper zaczął realizować cztery lata temu. Poprzez co-
dzienne fotografowanie warszawskich ulic chciał zapisać i przedstawić 
swój punkt widzenia miasta. Na fotografiach pokazanych podczas wy-
stawy zobaczymy zarówno miejsca rozpoznawalne i oblegane, jak i te 
bardzo rzadko pokazywane. Młody artysta postanowił pokazać szerokie 
spektrum sytuacji, które widujemy na warszawskich ulicach. Znajdą się 
tam zarówno zachowania i sceny powszechnie znane, ale też te zaska-
kujące i trudne do przewidzenia. Prezentowane fotografie są elementem 
cyklu, który autor rozwija codziennie – Kacper jest osobą, która bez apa-
ratu nie wychodzi z domu.
Kacper Pasicz (ur. 1995r.) - fotografuje od 7 lat, student SGGW w Warsza-
wie, wykładowca fotografii w Warszawskiej Szkole Reklamy. 

Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Bieganie z aparatem – jestem na TAK, 2.07. (wtorek), godz. 8.15
Spotkania odbywają się cyklicznie w pierwszy wtorek miesiąca, po-
święcone są sportowi i sztuce. Zaczynamy rano, zabieramy koniecznie  
ze sobą aparaty, najlepiej analogowe – mogą to być również komórki. 
Biegamy ok. godziny i robimy przerwy na zdjęcia. 
Zapisy i informacje: okolna@dommuz.pl lub pod nr. tel. 56 654-84-56. Wstęp wolny
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Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35

 
Wystawa stała: Świat Orientu

Wystawa czasowa:
Wystawa Papier, drewno i bambus – design po japońsku, do 29.09.

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł normalny; 9 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Interaktywna wystawa stała, łącząca elementy tradycyjne z multimedialnymi. Wśród atrakcji 
hologramy, projekcje rozgwieżdżonego nieba, a także kino 4D. Zwiedzanie odbywa się w gru-
pach maksymalnie 40-osobowych co 20 minut od godziny 10.00. Bilet jest ważny tylko na daną  
godzinę.

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:
Królowie Polscy a wolność w Toruniu!, do 15.09.
Wystawa zorganizowana w ramach II edycji międzymuzealnego projektu 
Miasto – Ludzie – Muzeum (Wolność) – sylwetki czterech królów polskich 
i ich działania na rzecz rozwoju i wolności Torunia. 

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:
Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka, do 15.09.
Wystawa poświęcona Dogonom – ludowi zamieszkującemu masyw Ban-
diagary w południowo-centralnej Afryce, zwanym „mistrzami drewna”, 
ich religii, sztuce, wiedzy kosmogonicznej i mitologii.

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Wystawa stała:
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, biesia-
dy piernikowe

Wystawa czasowa:
Od piernikarza do fabrykanta, do 8.08.
Wystawa prezentująca rozwój toruńskiego piernikarstwa na przełomie XIX 
i XX wieku

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:
Konferencja: Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu w świetle 
dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej
11.07. (czwartek), godz. 11.00
Konferencja naukowa, w czasie której przedstawione zostaną rezultaty 
badań uzyskane w czasie realizacji projektu „Straty wojenne Muzeum 
Okręgowego w Toruniu w świetle dokumentacji ikonograficznej i archi-
walnej”. Był on prowadzony przez zespół pracowników i współpracow-
ników Muzeum Okręgowego w latach 2018-2019 i stanowił rozszerzenie 
realizowanego wcześniej projektu. W czasie konferencji będzie możliwość 
zapoznania się z wynikami prowadzonych przez trzy lata kwerend biblio-
tecznych, archiwalnych i muzealnych oraz efektem żmudnej analizy po-
zyskanych materiałów źródłowych. Przedstawiona zostanie także nowa, 
znacznie poszerzona w odniesieniu do rejestru prowadzonego przez 
MKiDN w Warszawie, lista strat wojennych Muzeum. 
Kaci - mistrzowie sprawiedliwości! Z dziejów rzemiosła katowskiego 
w Toruniu (XIV - VIII wiek), 9.08. (piątek), godz. 17.00
Kolejne spotkanie o historii Torunia, tym razem poświęcone osobom 
katów. 
Miejsce: Muzeum Historii Torunia 

Zielone Wakacje:
Zajęcia realizowane przy wystawach stałych i czasowych, opracowane w formie warsztatów i poka-
zów. Propozycje skierowane są do uczniów spędzających wakacje w Toruniu, rodzin, grup zorgani-
zowanych i indywidualnych gości.
Ratusz Staromiejski:
W pracowni artysty malarza
2, 18, 30.07., 13.08., godz. 11.00
Warsztat plastyczny przy wystawie „Matejko”
Konkurs wakacyjny przy wystawie „Matejko”
Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32 lub -31 lub 56 660-56-06
Muzeum Podróżników:
Skrywając twarz pod maską
4,16.07., 1, 20.08, godz. 11.00
Warsztat plastyczny przy wystawie „Zapatrzeni w niebo - Dogonowie i ich sztuka”
Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32 lub -31 lub 56 660-56-06
Muzeum Historii Torunia:
Z modą przez wieki – zajęcia interaktywne 
9, 23..07., 6, 22.08., godz. 11.00
Zgłoszenia: Dział Historii Dziejów Miasta Torunia, tel. 56 660-56-53
Kamienica pod Gwiazdą:
Świat Orientu – spotkanie interaktywne
11, 25.07., 8, 27.08., godz. 11.00
Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-32 lub -31 lub 56 660-56-06
Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analo-
gicznych zasadach. Cena: 9 zł. Minimalna ilość uczestników: 8 osób.
Budynek przy ul. Św. Jakuba 20a – Archeologia:
Skarby z pradawnej skrzyni
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– Poza obrazem. Jednak dwie interpretacje wydają się domino-
wać: z jednej strony wiele prac kieruje się w stronę fotografii 
abstrakcyjnej albo konceptualnej, z drugiej zaś autorzy budują 
sugestywne obrazy oparte na wieloznacznych metaforach. Bez 
względu na przyjętą przez artystów formę, wszystkie zdjęcia 
intrygują nieszablonowym, często wręcz nowatorskim podej-
ściem do medium fotografii. W tym roku na konkurs wpłynęła 
rekordowa liczba 399 prac nadesłanych przez 52 autorów. 
Intermedialna wystawa Kai Kant - Projekt senny 
1.07.-31.08.
Eskpozycja stanowi swoistą próbę translacji marzeń sennych 
na język obrazu. Autorka urodziła się w Toruniu, jest absolwent-
ką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Warszawskiej 
Szkoły Filmowej. Jest również absolwentką Uniwersytetu War-
szawskiego, na którym studiowała Zarządzanie na rynku dzieł 
sztuki. Wykłada w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Kompu-
terowych w Warszawie.
Ekspozycja składa się z dziewięciu cykli miniaturowych kola-
ży cyfrowych utrzymanych w stylistyce surrealizmu, projekcji 
wideo oraz abstrakcyjnych obrazów wykonanych w technice 
ebru (marblingu). Zamknięte w spójne cykle obrazy układają 
się w ciąg luźno powiązanych ze sobą kadrów tworzących sieć 
– niekiedy dość odległych – skojarzeń. Miniatury przepełnia 
oniryczny nastrój, zaś każdy zestaw spaja wyraźnie wyczuwalna 
emocjonalność. Pracom plastycznym towarzyszą nagrania wi-
deo zawierające relacje ze snów, które autorkę zainspirowały. 
Kolaże Kai Kant są niewielkich rozmiarów, porównywalne z roz-
miarem sześciocalowego ekranu smartfonowego.
Wystawy oglądać można od poniedziałku do piątku. Wstęp wolny

Zajęcia edukacyjne:
Targowisko wymiany marzeń – finał projektu Lato w teatrze – Chodź pomarzyć! 
6.07. (sobota), godz. 11.00
Dwutygodniowe półkolonie odbywają się 24 czerwca-6 lipca. W półkoloniach udział 
biorą dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat. Na finał odbędzie się akcja przypominająca 
targowisko wymiany marzeń, jarmark bądź inną atrakcyjną formę artystyczną, którą 
uczestnicy samodzielnie zaprojektują i zrealizują, podając dalej zdobyte umiejętno-
ści oraz wiedzę. Dzieci i młodzież przedstawią m. in.: etiudy teatralne i taneczne, po-
kaz cyrkowy, plastyczne instalacje w przestrzeni otwartej, elementy picture booka, 
mini koncert, a także manifest dzieci.
Miejsce: Fosa Zamkowa. Wstęp wolny

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: 
•  Matejko, do 25.08

Wystawa zorganizowana z okazji 180. rocznicy urodzin i 125. rocznicy 
śmierci artysty

•  Szkło uranowe z kolekcji Ambasadora Peru, do 15.09.
Wystawa towarzyszy obchodom 198. rocznicy uzyskania niepodległości 
przez Republikę Peru.

•  XI Toruńskie Międzynarodowe Sympozjum Malarskie „Malownicza 
Barbarka”, 1-11.07.
Konfrontacja wielu postaw artystycznych zaowocowała wydarzeniami 
w postaci wystaw, prezentacji twórczości artystów i dyskusji, a czasami 
konstruktywnych sporów na temat kondycji kultury i znaczeniu sztuki we 
współczesnym świecie. Imprezami towarzyszącymi sympozjum są wysta-
wy ukazujące współczesną sztukę oraz warsztaty plastyczne i artystyczne 
imprezy rodzinne dla mieszkańców Torunia, w których instruktorami będą 
artyści malarze uczestniczący w sympozjum.

Spotkania:
OBRAZowo Rzecz Ujmując
•  11.07. (czwartek), godz. 16.00 Stanisław Ignacy Witkiewicz
•  25.07. (czwartek), godz. 16.00 Tymon Niesiołowski
•  8.08. (czwartek), godz. 16.00 Andrzej Wróblewski
•  22.08. (czwartek), godz. 16.00 Zdzisław Beksiński
Kolejne spotkania z cyklu wykładów prowadzonych przez kustosz Annę Kro-
plewską-Gajewską. Do września odbędzie się 10 spotkań przybliżających 
życie i twórczość czołowych artystów polskich, których dzieła znajdują się 
w Muzeum Okręgowym. 
Wstęp po wcześniejszej rezerwacji: 15 i 10 zł

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 
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położonym u ujścia Drwęcy do Wisły. Przewodniczką będzie Doro-
ta Kunicka, która przybliży codzienne życie dawnych mieszkańców  
tej nadrzecznej osady i opowie, co złowione w rzece trafiało na tale-
rze niegdysiejszych mieszkańców Kaszczorka. Nie zabraknie historii 
o minogu nie-rybie oraz o krawcu i szewcu z rodu raków - stworzeniach 
żyjących w Drwęcy. 
Park Etnograficzny w Kaszczorku. Bilet: 3 zł/os. Zbiórka na placu Św. Ka-
tarzyny, przystanek autobusu MZK nr 23 przy Hoteliku Centrum, odjazd 
godz. 11.20. Bilety autobusowe we własnym zakresie. Spotkanie odbę-
dzie się przy frekwencji min. 10 osób 

Oferta wakacyjna:
Dla grup zorganizowanych:
Wakacyjne wyprawy w przeszłość 
Dla grup dziecięcych i młodzieżowych w umówionych terminach. Uczestnicy poznają różne 
aspekty życia mieszkańców dawnych wsi w regionach prezentowanych w Parku Etnograficznym, 
odkrywają elementy kultury ludowej poprzez działania twórcze. 
Bilet: 5 zł/os.
100 lat temu na wsi
Dla grup w umówionych terminach. Impreza edukacyjno-rekreacyjna. W programie m.in.: sypanie 
wzorów piaskiem, wycinanie firanek z papieru, próba gry na instrumentach ludowych, tradycyjne 
zabawy dzieci wiejskich, etc. 
Bilet: 15 lub 20 zł/os. (dostępna wersja z poczęstunkiem).
Grupa może liczyć 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, 
tel. 56 622-89-43
Dla uczestników indywidualnych: 
Bajeczne czwartki, Kociołek ze sztuką (opisy wyżej)

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 kamienic. 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

Wystawa czasowa:
Ryszarda Bilana kolory duszy. Malarstwo, rzeźba, do 30.08.
Muzyka barw. Kalejdoskop. Energia. Szaleństwo kolorów. Nagromadze-
nie opowieści. Doznania pozazmysłowe. Oczyszczenie. To słowa-klucze 
do „drugiej artystycznej twarzy” i jednocześnie nowej wystawy Ryszarda 
Bilana, na której prezentowane są malarstwo, rzeźba i abstrakcyjne ob-
razy-płaskorzeźby. Pierwszą, czarno-białą odsłonę twórczości tego arty-
sty, mieliśmy okazję podziwiać podczas poprzedniej wystawy, na której 
prezentowane były drzeworyty, prace powstałe na pograniczu różnych 
technik i akryle. Ryszard Bilan jest artystą stale poszukującym nowych 
form ekspresji, zaskakującym widza i niedającym się zaszufladkować. 

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.

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

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

Bilety: 12 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 17 – dorośli

Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

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

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wysta-
wę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych 
bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspi-
rowane 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 bohaterów kosmicznej sagi tj. Lord 
Vader, Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Odwiedzających czeka profesjonalne 
oprowadzanie oraz możliwość wykonania niezapomnianych fotografii z naszymi eksponatami 
oraz gadżetami. Zwiedzającym towarzyszy oryginalna, filmowa ścieżka dźwiękowa. Najmłodszym 
oferujemy warsztaty plastyczne i manualne. Organizujemy również wydarzenia okolicznościowe: 
urodziny, imieniny a także eventy dla miłośników Gwiezdnych Wojen.
Bilety: dzieci i osoby uczące się 5 zł, dorośli 10 zł
Czynne codziennie w godz. 11.00-19.00

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

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

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 
3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl
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Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej
6.07. (sobota), godz. 10.00-14.00 
3.08. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan.

Bajeczne czwartki
4, 11, 18, 25.07., godz. 12.00
1, 8, 22, 29.08., godz. 12.00
Spotkania dla dzieci w wieku szkolnym wraz z opiekunami (do 30 os.). 
Uczestnicy poznają bajki ludowe i biorą udział w działaniach twórczych 
nawiązujących do ich treści. 
Bilet: 3 zł/os

Kociołek ze sztuką
Warsztaty twórcze dla dzieci od 8 lat, które będą okazją do wspólnego 
poznawania tajników tradycyjnego folkloru i rękodzieła oraz artystycz-
nego eksperymentowania. 
9.07. (wtorek), godz. 11.00-13.00 Techniki graficzne
Zaprojektujemy i wykonamy przy użyciu różnych technik i materiałów 
matryce graficzne umożliwiające powielanie odbitek. 
13.08. (wtorek), godz. 11.00-13.00 Glina
Ulepimy z gliny gwizdki w formie ptaszków i zwierzątek oraz popróbuje-
my toczenia naczyń na kole garncarskim. 
Koszt udziału w jednym spotkaniu: 10 zł/2h. Materiały zapewnia orga-
nizator. Przedsprzedaż biletów tydzień przed warsztatami oraz w dniu 
warsztatów. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w ubrania ochronne.

Etnoigraszki Co w trawie piszczy? 21.07. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna z cyklu rodzinnych imprez umuzykalniających dla całych rodzin. 
Wspólnie posłuchamy dźwięków przyrody: Co w trawie piszczy? Jakie 
odgłosy wydają ptaki? Czy świerszcze grają na skrzypcach? Będziemy 
wspólnie bzyczeć, burczeć, piszczeć, kląskać i hukać. Nie zabraknie ro-
dzinnego muzykowania przy pomocy małych i dużych instrumentów oraz 
tradycyjnych zabaw dziecięcych inspirowanych przyrodą, z dużą dawką 
ruchu i śpiewu. Warto zabrać odzież ochronną dla dzieci i dorosłych.
Bilety: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2) do nabycia od 16.07. oraz w dniu 
imprezy

Strachy na Lachy, 23.07. (wtorek), godz. 12.00 
92. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla seniorów z wnuczętami 
w wieku szkolnym. Zapraszamy tych, co lubią się bać i tych, co wiedzą, 
że to „strachy na lachy”. Dowiemy się, skąd się wzięło to powiedzenie 
i co oznacza. Wędrówka po Parku Etnograficznym szlakiem strzyg, ma-
mun, borowych bab, dybuków pokaże, czego bali się nasi przodkowie, 
jakie „złe” czaiło się za progiem chaty, na miedzach, rozstajach dróg. 
Na zakończenie: prezentacja jednej z Bajek dla odważnych i tworzenie 
wizerunków poznanych straszydeł. Bilet: 3 zł/os. 

Robótki pod chmurką, 24.08. (sobota), godz. 16.00
Ostatnia wakacyjna impreza rodzinna z twórczymi zajęciami dla star-
szych i młodszych, inspirowanymi tradycyjnym zdobnictwem ludowym, 
m.in.: wycinanie firanek z papieru, sypanie dywanu piaskiem, wicie 
kwiatów z bibuły oraz wspólne zabawy ruchowe ze śpiewem. 
Bilety: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 20 zł do nabycia od 20.08. oraz w dniu imprezy

O rybach i nie-rybach, 27.08. (wtorek), godz. 12.00 
93. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla seniorów z wnuczętami 
w wieku szkolnym. Wyprawa do Parku Etnograficznego w Kaszczorku  

12.07., 2.08., godz. 11.00
Skrzynie, których używali ci, którzy zamieszkiwali nasze ziemie 2000 lat temu służyły po tro-
sze jako szafy, po trosze jako sejfy. Inaczej wyglądała ich zawartość, gdy właścicielką była ko-
bieta a inaczej, gdy mężczyzna. Uczestnicy zajęć będą mogli nie tylko zajrzeć do takiej skrzyni, 
ale także, m.in. przebrać się w kopie dawnych strojów oraz dotknąć i wypróbować wszystko,  
co w niej znajdą.
Smoki
19.07., 9.08., godz. 11.00
Smoki, gady i potwory. Jak wyglądały, czy były straszne? Podczas warsztatów uczestnicy będą 
mogli poznać kilka smoczych legend oraz wykonać z gliny własne przedstawienia niezwykłych 
stworów.
Tajemnicze obrazy z przeszłości – ryty naskalne
26.07., 23.08., godz. 11.00
Zajęcia archeologiczno-plastyczne skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Spotkanie będzie skła-
dać się z dwóch części: krótkiego wprowadzenia multimedialnego dotyczącego prahistorycznych 
rytów naskalnych oraz zajęć praktycznych, podczas, których uczestnicy będą mogli samodzielnie 
wykonać ryt inspirowany dziełem z przeszłości.
Życie codzienne w pradziejach
5.07., 30.08., godz. 11.00
Wielka była różnorodność zajęć wykonywanych przez ludzi przed wiekami. Umiejętności posłu-
giwania się różnymi narzędziami i bronią decydowały o poziomie życia poszczególnych miesz-
kańców lecz również całej społeczności grodu czy osady. Wybrane z tych czynności: rąbanie 
drzewa brązową siekierką, strzelanie z łuku, tkanie na krośnie, mielenie ziarna na mąkę w żarnie 
kamiennym lub budowę fragmentu ściany chaty, uczestnicy warsztatów będą mogli wykonać wła-
snoręcznie.
Niebo oczyma starożytnych
16.08., godz. 11.00
Człowiek od zawsze spoglądał w niebo, zafascynowany potęgą i zauroczony pięknem kosmosu. 
Już w starożytności zaczęto budować podwaliny astronomii. Na naszej prezentacji przedstawia-
my astronomię najstarszych cywilizacji, a szczególnie skupiamy się na tajemnicach Stonehenge
Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 lat.
Opłata: 9 zł (bilet należy zakupić w kasie któregokolwiek oddziału muzeum. 
Zgłoszenia: Dział Archeologii, tel. 56 660-56-58 lub da@muzeum.torun.pl

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:
Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, 
powiększenia, do 31.10.
Wystawa jest próbą przedstawienia kulturowego krajobrazu Polesia na 
podstawie wybranych prac polskich fotografów działających w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. To dzięki tej szczęśliwie zachowanej 
ikonografii mamy możliwość szerokiego spojrzenia na krainę, która sta-
nowiła bardzo osobliwą dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej. Ekspozycja 
stanowi panoramiczne ujęcie regionu w czterech podstawowych odsło-
nach: Krajobraz, Wieś, Miasto i Dwór.

godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, sobota, niedziela: godz. 10.00-18.00 środa: godz. 9.00-16.00, 
piątek: godz. 10.00-18.00

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

Wystawy:
Marina Abramović, Do czysta / The Cleaner. Wystawa retrospektywna, 
do 11.08.
Wyjątkowa, przekrojowa wystawa poświęcona twórczości Mariny Abra-
mović – działającej od ok. pięciu dekad wybitnej artystki, ikony perfor-
mansu i niezwykłej postaci świata sztuki współczesnej. Wystawa w CSW  
jest odsłoną największej w Europie retrospektywy Mariny Abramović, 
zrealizowanej wspólnie z Moderna Museet w Sztokholmie, we współpracy 
z Muzeum Sztuki Współczesnej Louisiana w Humlebæk i Bundeskunsthalle  
w Bonn. Bilety: 25 zł / 20 zł

10. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej, do 31.07.
10. edycja festiwalu porusza zagadnienia dizajnu graficznego opartego 
głównie na działaniach analogowych, geście graficznym, ręcznie two-
rzonej typografii, fizycznej ekspresji formy graficznej i kaligrafii. Artyści 
prezentują swoje prace w postaci wydruków, rysunków, ale też działań 
komponowanych bezpośrednio na ścianach galerii. Bilety: 8 zł / 5 zł

Światło/cienie. Prezentacja towarzysząca 11. Bella Skyway Festival
20.08. (wtorek), do 15.09.
20-25.08. wystawa czynna od godz. 12.00 do 24.00
26.08-15.09. wystawa czynna w godzinach otwarcia CSW
Prace z Kolekcji sztuki CSW. Będą to: „Dwa reflektory naprzeciwko” Jana 
Berdyszaka, „Mesures a prendre” Piotra Kowalskiego oraz „Skanowa-
nie” Joachima Fleischera. Wybrane obiekty są ściśle związane z otocze-
niem, w której funkcjonują, a światło, jako główny element prezentowa-
nych prac, działa na przestrzeń w szerokim, często pełnym sprzeczności 
zakresie. Bilety: 8 zł / 5 zł

Jerzy Brzuskiewicz. BOXer – układy odniesienia
30.08. (piątek), godz. 19.00, do 6.10.
Przegląd najważniejszych dokonań Jerzego Brzuskiewicza. Zaprezentu-
jemy ponad 300 prac – rysunków, obrazów, instalacji, obiektów, foto-
grafii z ok. 50 lat działalności artysty. Najstarsze dzieła to prace malar-
skie powstałe pod wpływem Paula Cezanne’a czy miniatur indyjskich. 
Zestawione zostaną z pracami o charakterze konceptualnym czy neoda-
daistycznym z późniejszego okresu. Bilety: 8 zł / 5 zł

Wydarzenia
IV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzennych 
„Terytoria / Territories. Granice, 5-7.07. (piątek-niedziela)
Czwarta edycja festiwalu odbędzie się w przestrzeni Rynku Nowomiej-
skiego z udziałem międzynarodowej grupy artystów. Podtytuł tegorocz-
nej edycji – Granice – koresponduje z odbywającą się w toruńskim CSW 
retrospektywą Mariny Abramović. Kolejnym nawiązaniem do wystawy 
jest zaproszenie artystów odtwarzających w CSW performanse Abramo-
vić. Tym razem zaprezentują w przestrzeni miejskiej swoje indywidualne 
działania oraz wspólny performans na zakończenie festiwalu.

SGALERIE
Planeta px9. Wydarzenie towarzyszące Bella Skyway Festival 2019
23-24.08. (piątek-sobota), godz. 21.00, 22.00
Interdyscyplinarny spektakl teatru ruchu, w którym tancerze/performe-
rzy stworzą nową, nieistniejącą planetę. Poprzez działania improwiza-
cyjne wykreują sposób poruszania się i współistnienia jej mieszkańców 
oraz model panujących na niej zwyczajów. Ich językiem będzie język ru-
chu, jak więc będą wyglądały ich rozmowy?
Projekt przygotowuje Stowarzyszenie „Projekt Zewnętrza”, we współpracy z VII LO, TAK, CSW, 
MDK, ZS nr 6 w Kropywnyckim i ZS w Gołowkiwce. Opieka artystyczna: Joanna Miś–Fudali,  
Dominika Lewandowicz. Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji CSW.

Odtwarzanie performansów Mariny Abramović:
•  13.07. (sobota) Uwalnianie pamięci, Imponderabilia, Czyszczenie lu-

stra, Jednoczesna iluzja
•  14.07. (niedziela) Jednoczesna iluzja, Czyszczenie lustra, Cebula
•  27.07. (sobota) Czyszczenie lustra, Imponderabilia, Jednoczesna iluzja, 

Cebula
•  28.07. (niedziela) Uwalnianie pamięci, Czyszczenie lustra
•  10.08. (sobota) Imponderabilia, Uwalnianie pamięci, Jednoczesna ilu-

zja, Cebula, Czyszczenie lustra
•  11.08. (niedziela) Czyszczenie lustra, Imponderabilia, Jednoczesna ilu-

zja, Uwalnianie pamięci
Szczegółowy plan performansów: marina.csw.torun.pl

Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
4.07., 1.08. (czwartki)
•  godz. 16.00 wystawy towarzyszące 10. Festiwalowi Grafiki Projektowej 

PLASTER
Zbiórka przy recepcji, wstęp wolny

•  godz. 16.30 wystawa Mariny Abramović „Do czysta / The Cleaner”
Wstęp: 25 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610 97 16

Oprowadzania weekendowe po wystawie Mariny Abramović „Do czysta 
/ The Cleaner”
13, 27.07., 10.08. (soboty), godz. 12.00
Dla osób powyżej 15 roku życia. Zbiórka przy recepcji.
Wstęp: 25 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Kreatywne oprowadzanie, 21.07. (niedziela), godz. 12.00
Dla osób powyżej 15 roku życia. Zbiórka przy recepcji.
Wstęp: 25 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 6.07. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty towarzyszące wystawie „Do it!”, na których zajmiemy się two-
rzeniem wspólnego dzieła sztuki od podstaw, zaczynając od produkcji 
ekologicznych farb z barwników naturalnego pochodzenia. Prowadzenie: 
Dawid Paweł Lewandowski. Dla dzieci w wieku 7-13 lat.
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Magazyn sztuki 8, 23.07.-11.08. (w godzinach otwarcia CSW)
Dzieła sztuki, które na co dzień ukryte są w archiwum Kolekcji CSW będą 
wyeksponowane w przestrzeni Labsenu. Tym razem będziemy mieli możli-
wość obejrzenia prac Iwony Chmielewskiej – znanej toruńskiej ilustrator-
ki, autorki książek obrazkowych. Kontakt z pracami wzbogacony zostanie 
o mnóstwo pełnych kreatywności zadań do samodzielnej realizacji.
Dla dzieci wraz z opiekunami. Wstęp: 1 zł/os., bez zapisów

Wakacyjna Zmysłoteka
Jedna grupa w każdy wakacyjny wtorek o godz. 16.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat wraz z opiekunami
2, 9, 16, 23, 30.07.; 6, 13, 20, 27.08.
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysłoteka@csw.torun.pl
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CINEMA CITY, Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Spider-Man: Daleko od domu, premiera: 5.07.
akcja, sci-fi, USA 2019, reżyseria: Jon Watts, występują: Tom Holland, Samuel L. Jackson

Midsommar. W biały dzień, premiera: 5.07.
horror, USA 2019, reżyseria: Ari Aster, występują: Florence Pugh, Jack Reynor

 Szkoła melanżu, premiera: 5.07.
dramat, komedia, USA 2019, reżyseria: Olivia Wilde, występują: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein

Moja gwiazda: Teen Spirit, premiera: 5.07.
dramat, muzyczny, USA 2018, reżyseria: Max Minghella, występują: Elle Fanning, Zlatko Buric

Imprezowi rodzice, premiera: 5.07.
komedia, USA 2018, reżyseria: Fred Wolf, występują: Alec Baldwin, Salma Hayek

Pamiątki Claire Darling, premiera: 5.07.
dramat, komedia Francja 2018
reżyseria: Julie Bertuccelli, występują: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni

Solid Gold, premiera: 5.07.
thriller, polityczny Polska 2019
reżyseria: Jacek Bromski, występują: Janusz Gajos, Andrzej Seweryn

Yesterday, premiera: 12.07.
komedia, muzyczny, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Danny Boyle, występują: Himesh Patel, Lily James

Annabelle wraca do domu, premiera: 12.07.
horror, USA 2019
reżyseria: Gary Dauberman, występują: Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga

Stuber, premiera: 12.07.
komedia, akcja, USA 2019
reżyseria: Michael Dowse, występują: Kumail Nanjiani, Dave Bautista

Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki, premiera: 12.07.
komedia Belgia, Francja 2018
reżyseria: Pierre-François Martin-Laval, występują: Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval

Król Lew, premiera: 19.07.
animacja, familijny, przygodowy USA 2019
reżyseria: Jon Favreau, występują: Wiktor Zborowski, Mariusz Bonaszewski

I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! premiera: 19.07.
komedia Francja 2019
reżyseria: Philippe de Chauveron, występują: Christian Clavier, Chantal Lauby 

Diego, premiera: 19.07.
dokumentalny, sportowy Wielka Brytania 2019
reżyseria: Asif Kapadia, występują: Diego Armando Maradona 

Fighter, premiera: 19.07.
dramat, sportowy Polska 2019
reżyseria: Konrad Maximilian, występują: Piotr Stramowski, Mikołaj Roznerski

Truposze nie umierają, premiera: 26.07.
horror, komedia, USA 2019
reżyseria: Jim Jarmusch, występują: Bill Murray, Adam Driver 

W deszczowy dzień w Nowym Jorku, premiera: 26.07.
komedia, USA 2019
reżyseria: Woody Allen, występują: Timothée Chalamet, Elle Fanning

Pełzająca śmierć, premiera: 26.07.
horror USA,2019, reżyseria: Alexandre Aja, występują: Kaya Scodelario, Barry Pepper

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, premiera: 2.08.
akcja USA, Wielka Brytania,2019
reżyseria: David Leitch, występują: Dwayne Johnson, Jason Statham

Pavarotti, premiera: 2.08.
dokumentalny USA, Wielka Brytania 2019, reżyseria: Ron Howard 

NKINA

Wilk w owczej skórze 2, premiera: 2.08.
animacja, familijny, komedia, Rosja 2019
reżyseria: Vladimir Nikolaev, występują: Otar Saralidze, Małgorzata Socha

Pewnego razu... w Hollywood, premiera: 9.08.
dramat, kryminał, USA, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Quentin Tarantino, występują: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt

Toy Story 4, premiera: 9.08.
animacja, familijny, fantasy, komedia, USA 2019, reżyseria: Josh Cooley

Brahms: The Boy II, premiera: 9.08.
horror USA 2019, reżyseria: William Brent Bell, występują: Katie Holmes, Ralph Ineson

Na bank się uda, premiera: 15.08.
komedia kryminalna, Polska 2019
reżyseria: Szymon Jakubowski, występują: Adam Ferency, Lech Dyblik

Tajni i fajni, premiera: 16.08.
animacja, komedia, USA 2019, reżyseria: Nick Bruno, Troy Quane

Upiorne opowieści po zmroku, premiera: 16.08.
horror USA 2019, reżyseria: André Øvredal, występują: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza

Gdzie jesteś Bernadette? premiera: 16.08.
dramat, komedia, USA 2019
reżyseria: Richard Linklater, występują: Cate Blanchett, Kristen Wiig

Liliana Pędziwiatr, premiera: 16.08.
familijny Niemcy 2018
reżyseria: Joachim Masannek, występują: Malu Leicher, Christoph Maria Herbst

Ból i blask, premiera: 23.08.
dramat Hiszpania 2019
reżyseria: Pedro Almodóvar, występują: Antonio Banderas, Asier Etxeandia

Świat w ogniu, premiera: 23.08.
thriller, akcja USA 2019
reżyseria: Ric Roman Waugh, występują: Gerard Butler, Morgan Freeman

Dora i Miasto Złota, premiera: 23.08.
familijny, przygodowy, Australia, USA 2019
reżyseria: James Bobin, występują: Isabela Moner, Michael Peña

Królowe zbrodni, premiera: 23.08.
dramat, kryminał, akcja USA 2019
reżyseria: Andrea Berloff, występują: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss

Playmobil: Film, premiera: 23.08.
animacja, komedia, przygodowy USA 2019
reżyseria: Lino DiSalvo, występują: Julia Kamińska, Tomasz Karolak

 Grzeczni chłopcy, premiera: 30.08.
komedia, USA 2019
reżyseria: Gene Stupnitsky, występują: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon
 
(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury 
– Od Nowa)

Kadr z filmu „Truposze nie umierają”



25

Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Mieszka i pracuje w Krakowie.

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

Wydarzenia:
Na obrzeżach sztuki amerykańskiej, 7.07. (niedziela), godz. 12.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Jacqueline Livingston. Prowadzenie: Mariola Balińska 
Wstęp wolny

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Wystawa: Sławomir Lipnicki i Anna Zelmańska-Lipnicka – Region of 
flexibility, 5.07. (piątek), godz. 18.00, do 28.07.
Wystawa ujawnia złożoność relacji społecznych – pomiędzy ludźmi, 
sąsiadami, jak i tych intymnych – z bliskimi. Prace to efekt refleksji 
i doświadczeń w formie zwizualizowania cielesnych granic: zabliskości, 
braków, wsparć, przekroczeń… Wszystkiego, na co składa się codzienne 
życie i sztuka. Autorzy, stanowiący małżeństwo są absolwentami dwóch 
uczelni. Anna Zelmańska-Lipnicka ukończyła grafikę na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Sławomir Lipnicki ukończył Wydział Malar-
stwa i Grafiki ASP w Gdańsku i teologię w Gdańskim Instytucie Teologii. 
W stopniu doktora habilitowanego pracuje w Katedrze Podstaw Rysunku 
i Malarstwa w macierzystej uczelni. Autor prac malarskich o głębokim tle 
społecznym i filozoficznym z wykorzystaniem fotografii dokumentalnej – 
zdjęć rodzinnych z reinterpretacją zawartych w nich znaczeń.
Krystyna Mińkowska – Budzenie do życia
26.08. (poniedziałek), godz. 18.00, do 15.09.
Jedna z najbardziej oryginalnych i rzutkich autorek toruńskiego środowi-
ska malarzy zaprezentuje 111 prac w małej formie malarsko-rysunkowej 
o silnej ekspresji symbolicznej. Wysyp obrazów kwiatów, które zdaniem 
Autorki oznaczają duszę, horyzontalnie wyeksponowanych w dookolnej 
panoramie ścian galerii dedykowany będzie Najświętszej Marii Pannie 
w dniu święta Maryi, Królowej Polski, 26 sierpnia.
 
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 11.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek, 
ul. Ducha Św. 10

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

Wystawa prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku 
szkolnym 2018/2019, do 30.07.
Każdy rok szkolny w Galerii podsumowany zostaje wystawą prac dzieci, 
które uczęszczają na odbywające się tu popołudniowe zajęcia plastycz-
ne. Mimo, że prace są bardzo zróżnicowane tematycznie, czytelne są dwa 
główne źródła inspiracji. Pierwszym jest człowiek, jego praca, zaintereso-
wania, najbliższe otocznie, drugim zaś przyroda.
Wystawa czynna także w filii przy ul. Kościuszki

Sowy, sówki, sóweczki, 2.08.-10.09.
Przygotowana w oparciu o zbiory własne wystawa zorganizowana zosta-
ła z okazji przypadającego 4 sierpnia International Owl Awareness Day, 
czyli Dnia Sowy. Prawie 200 pochodzących z 26 krajów prac malarskich, 
rysunkowych i graficznych tworzy bogatą mozaikę ptasich konterfektów, 

które świadczą, że sowy są ważnym źródłem plastycznej inspiracji dla 
dzieci na całym świecie. 

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

Filia na ul. Kościuszki 41/47
Wystawa last minute, 6.08.-3.09.
Ta utrzymana w wakacyjnym klimacie wystawa jest pierwszą w toruńskiej 
galerii tak dużą prezentacją twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 
z Włoch, Grecji i Cypru. Pozyskane głównie dzięki konkursom prace ma-
larskie, rysunki, grafiki i kolaże są nie tylko opowieścią o przebogatym 
śródziemnomorskim świecie widzianym oczami najmłodszych, ale też 
świadectwem wspólnego, antycznego dziedzictwa tych miejsc.

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

Zajęcia wakacyjne
Lipcowe wtorki
• 2.07. Rabatkowo-zagadkowo - technika mieszana
• 9.07. Kamera globtrotera - obiekt
• 16.07. Flora dla potwora - obiekt
• 23.07. Najlepsza kryjówka - obiekt
• 30.07. Światłoczuła plantacja - rzeźba w glinie

Sierpniowe czwartki
• 1.08. Małpy na gałęzi – technika mieszana
• 8.08. Indiański pióropusz - obiekt
• 22.08. Wczasy pod gruszą – technika mieszana
• 29.08. Co słychać panie tygrysie? – technika mieszana
Miejsce: Rynek Nowomiejski. Zajęcia w godz. 10.00-11.30. Koszt: 7 zł, zapisy: 56 622-75-34

Wakacyjne warsztaty multimedialne 4 Pokoje
1-5.07. godz. 10.00-13.00
Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat na warsztaty, podczas których uczest-
nicy poznają zasady tworzenia animacji poklatkowej, zrealizują filmy w pro-
gramie DragonFrame, dowiedzą się jakich materiałów można używać do 
tworzenia animacji i ile klatek jest potrzebnych, aby uzyskać płynny ruch.
Miejsce: filii Galerii, ul Kościuszki 41/47. Koszt cyklu: 50 zł. Zapisy: 56 645-15-88

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

Grażyna Zielińska - Maska - Twarz prawdy bł. ks. „Wicka”, do 31.10.
W 20. rocznicę beatyfikacji bł. Ks. S. W. Frelichowskiego. Inspiracją do prac 
malarskich jest pośmiertna maska beatyfikowanego 7 czerwca 1999 r.  
w Toruniu przez Jan Pawła II bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Od-
lew maski z twarzy ks. Wincentego wykonał w Dachau w 1945 r. więzień 
obozu koncentracyjnego Stanisław Bieńka. Na prośbę bp-a Czaplińskiego, 
również więźnia obozu, w masce zostały zalane gipsem kostki palca ks. 
„Wicka”. W ten sposób pośmiertna maska stała się relikwiarzem.
„Ta maska pozostała dla nas potomnych. W pewnym sensie została ona 
nam podarowana. Może po to, by zaistniał Szczególny Kontakt przedsta-
wiciela tamtego pokolenia polskich księży z nami żyjącymi w epoce bez 
obozów koncentracyjnych, przynajmniej w Europie. Ślady życia i ślady 
śmierci – zapisane w masce pośmiertnej takiego Człowieka – stają się 
rzeczywistym atrybutem naszego „Teatru Wyobraźni”: o tamtych czasach 
i tragicznym dramacie tamtych ludzi. (…)” Grażyna Zielińska – fragment 
książki „Maska – Twarz prawdy” 
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GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście od ul. Ducha Św. 6
tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

Jacqueline Livingston - W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki 
amerykańskiej lat 60. i 70. XX wieku, do 25.08.
Fotografie nieżyjącej już amerykańskiej artystki, powstałe na począt-
ku jej kariery artystycznej. Debiutująca fotografka eksperymentowała 
z narracją biograficzną i rejestrowała najbliższe otoczenie, ale jej pra-
ce są często także socjologicznym komentarzem do wydarzeń tamtych 
dekad. Tworzyła w przełomowym dla Stanów Zjednoczonych okresie, 
gdy rozwijał się ruch na rzecz kobiet czy demonstrowano przeciw wojnie 
w Wietnamie. Postawa czynnego aktywizmu jest znana w sztuce amery-
kańskich artystek, jednak działalność Livingston – posługującej się bar-
dziej poetyckim i metaforycznym językiem przekazu niż współczesne jej 
feministki – odstawała od głównego nurtu, dlatego jej dorobek był przez 
długi czas pominięty i niedoceniony. 
Jacqueline Livingston urodziła się w 1943 r. w Phoenix, zmarła w 2013 r.  
w Ithace w stanie Nowy Jork. Była amerykańską artystką wizualną, foto-
grafką, zajmowała się także rzemiosłem i ceramiką. Jej prace znajdują 
się w prywatnych i państwowych kolekcjach na całym świecie.
Waldemar Zdrojewski - Morze Martwe – i kamień na kamieniu nie 
pozostanie, do 25.08.
„Kiedy w 2008 roku przebywałem w Izraelu, dotarłem po raz pierwszy 
nad Morze Martwe. Nie sądziłem wówczas, że otchłań największej de-
presji na ziemi (-420m) wciągnie mnie na długie lata. (...) Mam nadzie-
ję, że przesłanie Dychotomii będzie zrozumiałe, a sam projekt urośnie 
do rangi społecznie zaangażowanej realizacji, która pobudzi do reflek-
sji nad inwazyjną i czasem bezkarną ingerencją człowieka w naturę.”  
(Waldemar Zdrojewski)
Waldemar Zdrojewski – ur. 1963 r. w Łodzi. Fotograf, kurator, wykła-
dowca, podróżnik. Absolwent Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz Stu-
dium Form Fotograficznych przy Foto Klubie Rzeczpospolitej. Od 2008 r.  
wykładowca fotografii w Laboratorium Reportażu oraz na studiach 
dziennych magisterskich z zakresu dokumentalistyki w Instytucie Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Fascynuje się całym spektrum 
szeroko rozumianej fotografii, szczególnie dokumentem i fotoreporta-
żem. Pracuje głównie w technikach szlachetnych, posługując się apara-
tami tradycyjnymi.
Adrian Kolerski - Osiedlowy Dom Kultury: trailer, do 25.08.
Pełna osobistych odniesień opowieść o kulturotwórczej roli małych, 
osiedlowych wypożyczalni wideo – kultowych miejsc, które odcisnęły 
niezatarte piętno na pokoleniu dzisiejszych trzydziestolatków. Choć 
artysta funduje nam swoistą podróż w czasie do lat 90., nie interesu-
je go ani proste kopiowanie estetyki tamtej dekady, ani „wywoływanie 
duchów” miejsc, które już nie istnieją. Kolerski dowodzi natomiast,  
że w wypożyczalniach wideo kumulowały się zjawiska, realizujące po-
trzeby kulturowe mieszkańców blokowisk. Widzi w nich nawet instytucje 
równoważne z centrami artystycznymi. 
Adrian Kolerski (1986) zajmuje się malarstwem i obiektem. W 2012 roku 
obronił tytuł magistra sztuki na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W latach 2015–2017 pracował na stanowisku 
asystenta w Katedrze Multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Od 2017 roku jest asystentem w Katedrze 

Centrum Literatury:
Spacery tematyczne
Tematy spacerów odnoszą się do historii walki o wolność i budowania 
niepodległości oraz wielkich osobowości związanych z naszym miastem. 
Przy tej okazji chcemy zaprezentować w plenerze architekturę miasta.
6.07. (sobota), godz. 10.00, 19.07. (piątek), godz. 17.30 Spacer 
z Burmistrzem
Schyłek XIX wieku i czasy, kiedy doktor Georg Kersten, nadburmistrz To-
runia, dąży do zbudowania silnego miasta. Spacer będzie prowadzony 
szlakiem budynków, które powstały z inicjatywy nadburmistrza. Prowa-
dzenie: Marcin Orłowski
14.07. (niedziela), godz. 12.00, 6.08. (wtorek), godz. 17.30 
Słoneczniki, czyli toruńskie zegary słoneczne
Prowadzący opowie o historii zegarów słonecznych, zasadzie ich funk-
cjonowania i roli zegarów słonecznych w rozwoju cywilizacji. W trakcie 
spaceru opowie o legendach związanych z toruńskimi zegarami. Prowa-
dzenie: Krzysztof Przegiętka
4.08. (niedziela) i 24.08. (sobota), godz. 12.00 Wielcy budowniczowie
Okres po I wojnie światowej to czasy szybkiego rozwoju miasta.  
Po pierwszych, trudnych latach powojennych kolejni burmistrzowie sta-
rają się w przemyślany sposób rozwijać miasto. Spacer będzie prowadził 
szlakiem budynków powstałych z inicjatywy przede wszystkim Antoniego 
Bolta. Prowadzenie: Marcin Orłowski
15.08. (czwartek), godz. 12.00 Ulica Napoleona
Spacer w wyjątkowym dniu – 250. rocznicy urodzin Napoleona. Spacer, 
podczas którego przedstawiony zostanie wielki wódz, ale przede wszyst-
kim jego marszałkowie, którzy stacjonowali w Toruniu, będzie prowadził 
śladami jego kilkudniowego pobytu w naszym mieście. Prowadzenie: 
Adam Paczuski
Wstęp wolny. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Letni kurs kaligrafii
Oferta dla wszystkich, którzy marzą o tworzeniu pięknych liter. Dziesięciogodzinny kurs podzielo-
ny na cztery spotkana warsztatowe (2,5 godziny każde) pozwoli zaznajomić się z podstawowymi 
narzędziami i rodzajami tuszu i atramentu. Każde spotkanie poświęcone będzie innym krojom 
pisma kaligraficznego, można wiec dołączyć w dowolnym momencie kursu. Zapewniamy niezbęd-
ne materiały i narzędzia.
12, 26.07., 9, 23.08. (piątki), godz. 18.00
Prowadzenie: Aleksandra Ćwikowska.
Bilety: 25 zł / warsztat (pakiet czterech warsztatów: 80 zł). Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia:
Pokazy filmowe i spotkania towarzyszące wystawie „Marina Abramović: Do czysta” - szczegóły 

na www

Kino dla seniora
•  10.07. (środa), godz. 12.00 Pokaz filmu „W rytmie Kuby”,  

reż. T. G. Herrington, Danny Clinch, Kuba/USA, 2018
•  14.08. (środa), godz. 12.00 Pokaz filmu „Biały kruk”,  

reż. Ralph Fiennes, Wielka Brytania, 2018
Bilety: 10 zł

Movie Mówi Project – letni cykl filmowy
16.07. (wtorek), godz. 18.00 Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski, 
Polska, 2018  Wprowadzenie i dyskusja – dr Magdalena Wichrowska. Bilety: 12/14 zł

Urosłaś, kiedy spałaś, reż. Marcin Sauter, 19.07. (piątek), godz. 18.00
Pokaz w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka  
i Architektura”. Wstęp wolny
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża scena
Koncert marzeń, 5-7.07. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł, szkolny 30 zł

Foyer II pietra
Frank McGuinness - Pudełko zapałek – prapremiera (gościnnie)
12-14.07. (piątek-niedziela), godz.19.00
Występuje: Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska. Dramat porusza do-
tkliwy i aktualny problem dotyczący przemocy i jej skutków. Poetycki, 
tragiczny, a zarazem wzniosły i zwyczajny monolog kobiety, której dwu-
nastoletnia córka zginęła jako przypadkowa ofiara ulicznej strzelaniny 
z rąk młodocianych przestępców. Bilety: 25 zł, ulgowy 20 zł

Warsztaty:
Kolaże – warsztaty rodzinne dla mieszkańców Starego Miasta
I grupa 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31.07. II grupa 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28.08.
poniedziałki i środy godz. 17.00-19.00
Adresaci: rodzice/dziadkowie z dziećmi w wieku 5-13 lat mieszkający na Starym Mieście
Zajęcia teatralno-plastyczne połączone z poznawaniem teatru. Efektem działań będzie stworze-
nie wyjątkowej talii kart do gry razem z instrukcją obsługi, którą we wrześniu otrzymają wszyscy 
uczestnicy warsztatów. Zapisy: edukacja@teatr.torun.pl, tel. 56 622-88-41. Warsztaty w dwóch 
grupach, przy zapisach należy wybrać jedną z nich.

Lato w teatrze: Art-streaming, 8-21.07., godz. 10.00-16.00
Projekt skierowany do młodzieży w wieku 16-19 lat. Młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach 
teatralnych, filmowych, muzycznych, modowych i promocyjnych prowadzonych przez aktorów, 
animatorów, youtubera, projektantkę oraz muzyka. Efektem pracy będzie spektakl zaprezento-
wany dwukrotnie na Scenie na Zapleczu: 20 i 21.07., o godz. 18.00.
Poruszymy temat wideo, które młodzi oglądają oraz sami kręcą i wrzucają na Youtuba i media 
społecznościowe.

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

Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza?
3.07. (środa), godz. 10.00
5.07. (piątek), godz. 10.00
6.07. (sobota), godz. 12.00, 14.00
10.07. (środa), godz. 10.00
12.07. (piątek), godz. 10.00
13.07. (sobota), godz.12.00, 14.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Czerwony Kapturek 
4.07. (czwartek), godz. 16.00
Miejsce: barka przy Bulwarze Filadelfijskim. Wstęp wolny 

Brzydkie Kaczątko
7.07. (niedziela), godz. 12.00
9.07. (wtorek), godz. 10.00
11.07. (czwartek), godz. 10.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych
Repertuar na sierpień prosimy sprawdzać na www

TEATRY
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

Muzyczna podróż po Hiszpanii / Degustacja hiszpańskich win 
13.07. (sobota), godz. 19.00 Miejsce: Ratusz Staromiejski. Bilety: 50 zł

Hemar. Marchewka - próba generalizacji, 23.08. (piątek), godz. 18.00
Miejsce: Pałac Dąmbskich, ul. Żeglarska 8. Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy, 30 zł grupowy

KLUBY

BRANDO’S MUSIC, ul. Żeglarska 25

Mateusz Sobiechowski Quintet, 11.07. (czwartek), godz. 20.00
Skład: Marcin Kaletka - tenor sax, Szymon Mika – gitara, Mateusz Sobie-
chowski – piano, Adam Tadel – kontrabas, Grzegorz Pałka - perkusja
Bilety: 25/30 zł

The Cobblestones Q, 24.07. (środa), godz. 20.00
Zespół jazzowy złożony z prawdziwych osobowości scenicznych, muzyków 
z dużym doświadczeniem scenicznym i nagraniowym. Grupa koncentruje 
się na twórczości i wykonawstwie autorskich kompozycji oscylujących wo-
kół progresywnego jazzu, oprócz stylistyki postbopowej, swobodnie włą-
czając elementy soul & funk do granej przez siebie muzyki. Latem 2018 
roku zespół odbył niezwykle udaną trasę koncertową z Frankiem McCom-
bem (voc, keys), z którym planują kontynuację współpracy poprzez nagra-
nie i wydanie płyty oraz kolejne zdarzenia koncertowe w lipcu 2019.
Skład: Frank McComb – wokal, klawisze, Seb Stanny – saksofony, Andrzej 
Gondek – gitara, Marcin Jadach – kontabas, Fryderyk Młynarski - perkusja 

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

Summer Vibes, 5.07. (piątek)
Level 15, 6.07. (sobota)
Welcome to funkytown, 12.07. (piątek)
Clash of the Titans - Bitwa freestyle scratch, 13.07. (sobota)
Friday im in love (in NRD), 19.07. (piątek)
Letnie Hałasowanie, 20.07. (sobota)
Nie jestem na Audio bo wole być w NRD, 26.07. (piątek)
Kwadratura, 3.08. (sobota)
Faszyn from raszyn, 9.08. (piątek)
Musztarda Master Jam #15, 10.08. (sobota)
Letnie Hałasowanie, 17.08. (sobota)
Skyway Everyday, 20-25.08.
Letni Sylwester, 31.08. (sobota)
Ponadto: co wtorek - We Love Beats, co środę - Palmiarnia, 
co czwartek - Audioteka
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Grażyna Zielińska - urodziła się w 1951 w Toruniu. Studiowała 
Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu (1970-1975). Artysta malarz i konserwator 
dzieł sztuki. W 1995 roku ukończyła studia podyplomowe na 
Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uczest-
niczyła w wielu warsztatach i szkoleniach specjalistycznych doty-
czących dramy. W 1998 uzyskała tytuł pedagoga dramy. Od 1997 
roku pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK. W 2008 r.  
uzyskała stopień doktorski na Wydziale Humanistycznym UMK.

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

Jan Biesek – Fotowidzenie różnorakie w tym „Senioriady” 
w retrospekcji bardzo osobistej, do 26.07.
Jan M. Biesek jest fotografem-amatorem oraz wieloletnim kierow-
nikiem Galerii Omega. Od kilku kadencji jest również członkiem 
Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Torunia. „Uważam, że 
znaczenie fotografii leży nie tyle w odzwierciedlaniu rzeczywi-
stości, ale w subiektywnej wizji fotografa, jest bardziej zapisem 
stanu emocjonalnego, a mniej opisem miejsca. Można ująć to 
z jeszcze większym patosem – fotografia jest szukaniem wyraże-
nia wizji życia”. Jan M. Biesek

Wstęp wolny
Zwiedzanie galerii poza wernisażem po uprzednim kontakcie telefonicznym, od ponie-
działku do piątku w godz. 11.00-15.00, domofon nr 6

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

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

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 Zachod-
ni i Galerii Artus w dziale Centra Kultury)

T

PPLANETARIUM

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. 
Udajemy się także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzch-
ni Księżyca i Marsa. Pokazujemy dzieciom, jak wyglądają z bliska pierście-
nie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną z gwiazd 
oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać ufoludki... Wesoła i dyna-
miczna opowieść o kosmosie dla widzów wieku 7-10 lat.
Lato pod gwiazdami
Odbędziemy podróż wśród gwiazd i konstelacji. Poznamy mitycznych grec-
kich bohaterów i przerażające stwory. Wyruszymy też na spotkanie gwiazd, 
których nigdy z Polski nie dostrzeżemy – zobaczymy Krzyż Południa i Obłoki 
Magellana. Spotkamy się z obcymi słońcami, poznamy odległe mgławice, 
ujrzymy jak żyją i umierają gwiazdy, jak rodzą się nowe planety.

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Mój kumpel Niko”, popularnonaukowe 
„Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „Poza horyzontem”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta 
Kopernika”

Godziny projekcji: poniedziałek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; od wtorku do piątku: 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00; niedziele: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł; normalny 15 zł
rodzinny 33 zł (3 os.) / 44 zł (4 os.) - max. 2 os. dorosłe
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 20 zł

multimedialna wystawa interaktywna Baza Mars#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym człon-
kowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Zie-
mią 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. Baza MARS#17 to nowoczesna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, 
rozwija umiejętności i pobudza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!

Godziny wejść: w poniedziałki: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15; od wtorku do piątku: 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15; soboty: 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15; niedziele: 
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
rodzinny 24 zł (3 os.) / 32 zł (4 os.) max. 2 os. dorosłe

wystawa interaktywna Geodium
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio 
oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można 
obserwować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne 
stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty 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 minera-
łów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrze-
ni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką 
życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść: poniedziałki: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; od wtorku do piątku: 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00; soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; niedziele: 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł; normalny 10 zł
rodzinny 18 zł (3 os.) / 24 zł (4 os.) - max. 2 os. dorosłe

Uwaga! W długi weekend 15-18.08. zmiana repertuaru
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TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05, www.tos.art.pl

23. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura” 
Orkiestra w obiektywie, 1-22.07., godz. 8.00-20.00 
Wystawa fotografii z koncertów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 
Łukasz Ułanowski – autor zdjęć. Miejsce: Dziedziniec Ratusza. Wstęp wolny 

Paganini: uczeń diabła – projekcja filmowa, 5.07. (piątek), godz. 18.00
Magdalena Wichrowska - prowadzenie. Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp za okazaniem wejściówek 

Gotyckie natchnienia – recital organowy, 6.07. (sobota), godz. 19.30 
Roman Perucki – organy. W programie: J.S. Bach, D. M. Gronau, A. Vivaldi,  
F.W. Markull, F. Chopin, A. Guilmant, Léon Boëllmann 
Miejsce: Bazylika Katedralna św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Wstęp wolny

Legendarne skrzypce Flisaka – koncert dla dzieci 
7.07. (niedziela), godz. 15.00
Motywem przewodnim będą skrzypce – instrument Flisaka, którego po-
mnik znajduje się na toruńskim rynku. Dzieci poznają brzmienie, budo-
wę i technikę gry na tym instrumencie, a także usłyszą dzieła wielkich 
mistrzów. Na scenie pojawi się sam Flisak, a koncertowi towarzyszyć 
będą opowieści o jego przygodach. Miejsce: Piernikowe Miasteczko. Wstęp wolny

Muzyka organowa na Kujawach i Ziemi Chełmińskiej 
13, 27.07. (soboty), godz. 10.00 Hanza Cafe, godz. 10.30 kościół  
św. Szczepana Dawid Wesołowski – organy i prowadzenie
Wstęp za okazaniem wejściówek

Alla Polacca – smyczkowe wycinanki, 13.07. (sobota), godz. 18.00 
Ãtma Quartet - kwartet smyczkowy. W programie: A. Panufnik - III Kwartet 
smyczkowy „Wycinanki”, K. Penderecki - III Kwartet smyczkowy „Kartki 
z niezapisanego dziennika”, K. Szymanowski - II Kwartet smyczkowy
Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 20 zł 

Wieczór Azjatycki, 18.07. (czwartek), godz. 19.00
Soyung Yu, Christina Minan – sopran, Jinju Dabyot Symphony Youth 
Orchestra (Korea Południowa), Gae Jun Jeon – dyrygent
W programie: R. Rodgers – The sound of Music, C .Gounod – Ah! Je veux 
vivre z opery Romeo i Julia, J. Strauss II – Mein Herr Marquis z operetki 
Zemsta Nietoperza, koreańska pieśń ludowa - Arirang fantasy, E. Kal-
mann – Hore ich Zigeunergeigen z operetki Hrabina Marica, G. Bizet – 
Otwórz swoje serce, A. L. Webber – Suita z musicalu Upiór w operze, 
arr. C. Custer, K. Badelt – Piraci z Karaibów, arr. T. Ricketts, J. Williams 
– suita z filmu Gwiezdne Wojny 
Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 20 zł 

Urosłam kiedy spałaś – film, 19.07. (piątek), godz. 18.00
Radosław Osiński – prowadzenie. Karalina Orsik-Sauter – gość specjalny.  
Miejsce: Kino Centrum CSW. Wstęp za okazaniem wejściówek

Saksofony z Nowego Świata, 21.07. (niedziela), godz. 16.00
Arcis Saxophone Quartet (Niemcy) - kwartet saksofonowy w składzie: 
Claus Hierluksch – saksofon sopranowy, Ricarda Fuss – saksofon altowy, 
Edoardo Zotti – saksofon tenorowy, Jure Knez – saksofon barytonowy
W programie: S. Reich - New York Counterpoint, A. Dvorak - Quartet  
F-dur „ American”, F. Mendelssohn - Capriccio, W. A. Mozart - Divertimento  

TTOS
F-dur KV 138, S. Barber – Adagio, L. Bernstein - West Side Story for saxo-
phone quartet Miejsce: Sala Kameralna CKK Jordanki. Bilety: 20 zł 

Muzyczne przestrzenie północy, 28.07. (niedziela), godz. 17.00 
Ensemble Nylandia: Tuuli Lindeberg – sopran, Taavi Oramo – tenor i elek-
tronika, Matias Häkkinen – klawesyn, Antti Salovaara – fagot barokowy
W programie: P. Cantiones, O. di Lasso, G. Düben, F. Pacius (melodia tra-
dycyjna), H. von Bingen , S. Rahmaninov 
Miejsce: Sala Kameralna CKK Jordanki. Bilety: 15 zł 

Z podziemi do gwiazd, 3.08. (sobota), godz. 18.00
Wystąpią: Rune Leicht Lund (Dania) - fortepian - Nagroda przyznana 
przez TOS na XIII Międzynarodowym Forum Pianistycznym „Bieszczady 
bez granic”, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Mariusz Smolij - dyrygent
W programie: J. Offenbach, A. Falenta, F. Liszt, G. Gershwin, R. Sheldon, 
P. Desmond, arr. B. Cerulli, L. Anderson, B. Holcombe, J. Williams
Miejsce: Sala Koncertowa CKK Jordanki. Bilety: 30 zł

Zaczarowane głosy – muzyka i poezja, 10.08. (sobota), godz. 18.00
Wystąpią: Piotr Buszewski – tenor, Aleksandra Seredyńska – fortepian
W programie: K. Szymanowski, S. Moniuszko, F. Liszt, Francesco Paolo 
Tosti, Martino Stanislao Luigi Gastaldon 
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego. Bilety: 15 zł 

Million Dollar Hotel – pokaz filmowy, 16.08. (piątek), godz. 18.00 
Magdalena Wichrowska – prowadzenie. Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp za okazaniem wejściówek

Młodość i fortepian, 17.08. (sobota), godz. 19.00
Wystąpią: soliści – pianiści – uczestnicy Paderewski Piano Academy,  
Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Jakub Chrenowicz – dyrygent 
Koncert wypełnią najsłynniejsze dzieła literatury fortepianowej w wyko-
naniu młodych, utalentowanych obywateli całego świata. Młodzi wirtuozi 
zaprezentują wybrane części koncertów fortepianowych Mozarta, Chopi-
na, Saint-Saënsa, Brahmsa. Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp za okazaniem wejściówek

Swinging with Sinatra, 30.08. (piątek), godz. 18.00 
Wystąpią: Jarek Wist – wokal, Krzysztof Herdzin Big Band
W programie: najbardziej znane utwory Franka Sinatry
Miejsce: Sala Koncertowa CKK Jordanki. Bilety: 30 zł 

Brawo Broadway, Hurra Hollywood!, 7.09. (sobota), godz. 18.00
Marcelina Wierzbicka – sopran, TOS, Mariusz Smolij – dyrygent
W programie: B. Krogstad, arr. C. Custer, G. Gershwin, J. Williams,  
M. Steiner/Riedel, J. Horner/Moss, Eugene Zador, J. Berry/Custer,  
M. Rozsa/Riedel. Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 40 zł

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. Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w Kasie CKK Jordanki

Koncerty w ramach Kulturalnego Lata:
Jazzowe oblicze trąbki i puzonu, 9.08. (piątek), godz. 20.00
Wystąpią: Jakub Szynal - trąbka/prowadzenie, Artur Ostrowski – puzon, 
Marcel Maniewski - instrumenty klawiszowe . W programie najpopu-
larniejsze standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej m.in. D. Ellington,  
G. Miller, L. Armstrong, Ch. Parker, T. Monk, Ch. Baker, M. Davis, M. Jack-
son, T. Stańko. 
Koncert orkiestry Wojskowej w Toruniu, 10.08. (sobota), godz. 16.00 
Wystąpią: Izabela Kwaśniewska – wokal, Orkiestra Wojskowa w Toruniu
W programie: przeboje muzyki filmowej i rozrywkowej
Miejsce: Barka na Wiśle. Wstęp wolny
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TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Marii Konopnickiej 13, tel. 662-072-661
www.tak.torun.pl, www.kulturalnelato.pl

Koncerty na Barce na Wiśle (nieujęte w programach innych instytucji)

4.07. (czwartek) • godz. 20.00 Helaine Vis
6.07. (sobota) • godz. 18.00 Time Thieves
12.07. (piątek) • godz. 20.00 oRety! • godz. 21.00 Widoki 
13.07. (sobota) • godz. 18.00 Scena jest Wasza • godz. 21.00 
Apostolis Anthimos
14.07. (niedziela) • godz. 17.00 Scena jest Wasza • godz. 21.00 Stara 
Szkoła
18.07. (czwartek) • godz. 19.00 60 wiolnczel nad brzegiem Wisły - 
koncert z okazji Cello Festival 
19.07. (piątek) • Zaucha Festival 
20.07. (sobota) • godz. 16.00 Scena jest Wasza • godz. 18.00 Faux Pas
• godz. 20.00 Magda Mieszewska-Zasadna i Kamil Szafrański 
21.07. (niedziela) • godz. 16.00-18.00 Pokazy/warsztaty Studenckiego 
Koła Żonglerskiego UMK • godz. 17.00 Scena jest Wasza • godz. 20.00 
Hope Leslie
26.07. (piątek) • godz. 17.00 Scena jest Wasza • godz. 20.00 Diuna 
27.07. (sobota) • godz. 17.00 The Wild Page • godz. 20.00 Red Colt 
28.07. (niedziela) • godz. 16.00 Podgórski Walczyk • godz. 17.00 
Tawerna - koncert szantowy • godz. 20.00 Long Lonely Winter
31.07. (sobota) • Pokaz tańca w kręgu z uczestnictwem mieszkańców 
Torunia (także na Rynku Staromiejskim)
Wstęp wolny

5. Festiwal Teatrów Ulicznych
W obrębie toruńskiego Starego Miasta zaprezentuje się 11 grup arty-
stycznych z Polski i innych krajów europejskich, w tym z Hiszpanii czy 
Austrii. Nie zabraknie akrobacji, sztuki cyrkowej, muzyki na żywo, wy-
śmienitych strojów i scenografii, a także wielu powodów do uśmiechu 
i zadumy
12.07. (piątek) Voala Company (Hiszpania) - Voala Station
W 2016 roku grupa zachwyciła wyśmienitym i interdyscyplinarnym spek-
taklem „Muaré Experience”. Tym będziemy świadkiem niezwykłego – 
spektaklu łączącego podniebne akrobacje i muzykę na żywo.
Miejsce: Błonia Nadwiślańskie

20.07. (sobota) Radio Planet i Komet - 50 twarzy Księżyca
Równo w 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu w multimedialną 
podróż na Srebrny Glob zabierze nas niezwykła projekcja autorstwa Pio-
tra Majewskiego i Jerzego Rafalskiego. 
Miejsce: przy fontannie Cosmopolis

20.07. (sobota) Szekspir. Miasto. Happeningi Szekspirowskie
Widzowie będą mogli uczestniczyć w aż 11 happeningach. To projekt 
stowarzyszenia Fast Book, Teatru Baj Pomorski i Wydziału Filologiczne-
go UMK.
Miejsce: starówka, Bydgoskie Przedmieście

KTAK
27.07. (sobota) Belle Etage - walk act: Timetraveler
28.07. (niedziela) Belle Etage - walk act: Tango? Si, Tango!
Grupa, która rok temu oczarowała toruńską publiczność niezwykłym 
spektaklem „[Dream!]”. Tym razem artyści wciągną widzów do zabawy 
podczas dwóch działań. „Timetraveler” przeniesie widzów w czasie, 
a „Tango? Si, Tango!” zachęci mieszkańców do tańca na ulicach Torunia.
3.08. (sobota) Walny Teatr - Hamlet
Zobaczymy „Hamleta” w niezwykle oryginalnej interpretacji Teatru Ada-
ma Walnego w autorskiej technice marionetek… podwodnych. 
7.09. (sobota) Cyrkowa Events - Piraci
Widowisko, które łączy ze sobą świat teatru i sztuki cyrkowej. Spektakl 
rozpocznie się barwną paradą ulicami miasta wraz z łodzią, która na koń-
cu trasy zacumuje, tworząc nieodłączny element spektaklu.
Miejsce: ul. Szeroka, Rynek Staromiejski

11. Bella Skyway Festival
20-25.08. (wtorek-niedziela), godz. 20.30-24.00
Kilkanaście instalacji i mappingów 3D, artyści z całego świata. W tym roku 
motywem przewodnim jest „Różnorodność miejsca”. Idea zainspirowana 
50. rocznicą lądowania 
człowieka na Księżycu, 
mierzyć będzie się z nie-
ustannym pragnieniem 
człowieka do poznawania 
tego co nowe, doświad-
czania tego, co na pozór 
nieosiągalne. 
Jedną z instalacji będzie 
„Chinatown”. Tradycyj-
ne chińskie lampiony, 
świetliste kwiaty lotosu, 
ogród Bonsai, brama 
z elementami mappingu 
3D czy strefa gastronomiczna sprawią, że na kilka dni widzowie festiwa-
lu przeniosą się do prawdziwej chińskiej dzielnicy. Niezbadane zjawiska 
i obiekty będą zagadnieniem wielu tegorocznych instalacji. Spacerując 
po obrębie staromiejskim, widzowie napotkają na oryginalne „Geo-
drzewa” Michała Kardasa czy „Wrota” Kaspra Heina, które tajemniczo 
zapraszać będą do wejścia. W zachwyt wprawi także litewska instalacja 
„Quietly Speaking Colors” Kotryny Calkaite, a także złożona z upcyklin-
gowanych materiałów instalacja „Rainbow Collecton” autorstwa Yun 
z Singapuru. Ciekawie zapowiadają się przygotowane przez artystów 
mappingi. Wśród nich pojawi się projekcja 3D przygotowana przez stu-
dentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, interaktywny mapping w formie 
gry „Sąd Ostateczny” Tomasza Wlaźlaka czy muzyczny mapping na fasa-
dzie Urzędu Marszałkowskiego. Zagadnienie ruchu zbadają także niektó-
rzy artyści z zagranicy. Subtelnym, LEDowymi rzeźbami „Loopy Lou” czy 
„Les Footballeus” francuski artysta Remi Brun pokaże piękno dynamiki. 
Portugalski duet Pedro & Chloe w instalacji „Loom” pokażą ciekawe po-
wiązania światła i muzyki na żywo. Nie zabraknie też instalacji, jakich 
na festiwalu jeszcze nie było. Jedną z nich będzie niezwykła projekcja 
w formacie 360 stopni w nowoczesnym namiocie sferycznym. Kolejną 
nowością będzie nietypowy mapping wykonany na autobusie z taboru 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
Wstęp wolny
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, tel. 56 622-66-42
www.ksiaznica.torun.pl

Konkurs literacki Nowa legenda toruńska, 1.07.-15.09.
Dawno, dawno temu… - tak zaczyna się większość legend. Czy to już nie 
przestarzała forma? Czy nie warto jej odświeżyć? Uważamy, że najwyż-
szy czas, by świat poznał nowe legendy. Wiele lat minęło, w Toruniu po-
wstały nowe miejsca, pojawili się nowi ludzie, o których świat powinien 
usłyszeć. Opowiedz nam o nich, podziel się historią, którą przekazują 
sobie torunianie, lecz nikt jeszcze jej nie spisał. Bądź pierwszym, który 
wystuka na klawiaturze opowieść o bohaterach i wydarzeniach istotnych 
dla Torunia. A może chcesz przedstawić dawną legendę w niekonwen-
cjonalny sposób, odczytać ją na nowo? Prześlij do nas swoją legendę, tę 
nowopowstałą lub zainspirowaną już istniejącym podaniem, a kto wie, 
może znajdzie się ona wśród tych zwycięskich, utrwalonych w wydawnic-
twie pokonkursowym.
Więcej informacji: 56 622-66-42 w. 105 lub na www

Gramy w bangery! 6.07. (sobota), godz. 18.00-23.00
Graliście kiedyś w bangery? To planszówki dla prawdziwych twardzieli. 
Bangery - gry, które dają mocno w kość. Zapisy: m.pitulski@ksiaznica.torun.pl

Rodzinne granie na trawie, 10.08. (sobota), godz. 11.00-15.00
Gramy w planszówki na trawie. Do dyspozycji oddamy ponad kilkadzie-
siąt gier planszowych (w tym kilkanaście nowych). Wśród nich będą takie 
hity jak: Abalone, Carcassonne, Catan, Dixit, Dolina kupców 2, Domek, 
Eksplodujące kotki, Icecool, Kwiatki, Neuroshima Hex 3.0, Niezłe ziółka, 
Pędzące ślimaki, Potwory w Tokio, Qwirkle, Splendor, Tajniacy, Timeli-
ne: Polska, Wsiąść do pociągu: Europa, Zamki Burgundii, Łap prosiaka, 
Mage wars. Akademia, Kto to zrobił?, Patchwork, Marco Polo, Dominion. 
Na miejscu doradzimy, w co zagrać, wyjaśnimy zasady, omówimy stra-
tegie i (na życzenie) pomożemy w grze. W programie plenerowego spo-
tkania również turniej w grę Lato z Komarami. Wstęp wolny. Do udziału 
zapraszamy całe rodziny (mamy dla Was koce). We współpracy z Krainą 
Planszówek wydawnictwa Egmont. Uwaga: w razie niepogody impreza 
zostanie przeniesiona do czytelni Książnicy Kopernikańskiej.

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

Kosmiczne lato, 4, 11, 18 i 25.07. (niedziele), godz. 12.00
Zajęcia plastyczne oraz ruchowe, prowadzone w oparciu o literaturę dzie-
cięcą, m.in. książkę „Potworak i inne kosmiczne opowieści” Grzegorza 
Kasdepke. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami. Wstęp wolny

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Wakacje – Kreacje 4: autor / redaktor / ilustrator. Razem tworzymy 
gazetę „Kosmiczne Wakacjoszki”
29 i 30.07.; 1, 2, 5, 6, 8 i 9.08., godz. 12.30-14.30

Robimy gazetę. Stworzymy stronę tytułową, stopkę redakcyjną, ilustracje i teksty. Przy okazji po-
znamy pracę redaktora, grafika i innych osób przygotowujących czasopismo. Dowiemy się, z jakich 
elementów składa się każda gazeta. Wspólnie wykonamy modele planet i rakiety; wyobrazimy so-
bie, jak wyglądają ufoludki. Podczas zajęć wykorzystamy komputer, aparat fotograficzny i telefony 
komórkowe. Wiedzę o kosmosie podamy w formie zabawy. Do udziału zapraszamy dzieci w każ-
dym wieku – młodsze z opiekunami.
29.07. Narada redakcyjna – ustalamy wygląd tytułu oraz tematy w piśmie – tworzymy stronę ty-
tułową oraz stopkę redakcyjną. 30.07. Poznajemy układ słoneczny – wykonujemy planety. 1.08. 
Księżyc nasz satelita – budujemy teleskop. 2.08. Mars – projektujemy rakietę. 5.08. Ziemia – te-
lekomunikacja – satelity. 6.08. Słońce – gwiazdozbiory z kartonu. 8.08. Saturn planeta z pierście-
niami – ufoludki z recyklingu. 9.08. Podsumowanie redakcyjnej pracy, drukowanie gazety w formie 
komiksu, loteria, upominki dla uczestników.

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Kosmiczne wakacje w Mediatece
1- 5, 8-9.07. , godz. 12.00 zapraszamy dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym do udziału 
w zajęciach ruchowych i plastycznych, tematycznie związanych z Kosmosem.
2, 16, 23, 30.07., godz. 12.00 zapraszamy dzieci w wieku 5-15 lat na warsztaty krawieckie. Będzie-
my projektować i szyć kosmiczne stroje dla lalki Barbie.
4, 11, 18, 25.07., 1, 8, 15, 22, 29.08., godz. 12.00 zapraszamy dzieci w każdym wieku do udziału 
w zabawach literacko-plastycznych. Tematem naszych spotkań będzie Kosmos – poznamy gwiaz-
dy i planety, wspólnie zaprojektujemy i wykonamy Układ Słoneczny.
Wstęp wolny

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

Impresje - fotografie Malwiny Młynarczyk, do 19.07.
Malwina Młynarczyk fotografuje od sześciu lat. Zdjęcia powstawały 
w trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 26  
w Toruniu oraz instruktorów toruńskiej Fundacji „Dorotkowo”. Część foto-
grafii to obraz świata, który otacza dom autorki, położony na leśnej polanie.  
To pierwsza indywidualna wystawa prac Malwiny.

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

UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
w wyborach’89, do 31.08.
Ekspozycję tworzy zespół dokumentów ulotnych: fotografii, plakatów, afi-
szy, ulotek propagandowych i instruktażowych oraz czasopism niezależ-
nych. Pochodzą one z archiwum KO „S”, które Jan Wyrowiński przekazał 
w darze Bibliotece Uniwersyteckiej w 2007 r. Na szczególną uwagę zasłu-
gują m.in. sławne plakaty z fotografią kandydata i Lecha Wałęsy. Wystawę 
wzbogacają fotografie dokumentujące przebieg kampanii wyborczej, któ-
rych autorami są Marek Gawrych, Remigiusz Stasiak i Artur Wiśniewski, 
uczestnicy tamtych wydarzeń. Eksponaty stanowią unikatowy, poznawczy 
materiał dokumentalny i ikonograficzny. Są bowiem zapisem języka, któ-
rym posługiwano się w czasie kampanii wyborów’89, wyrazem systemów 
wartości i poglądów politycznych środowiska UMK zaangażowanego 
w kampanię wyborczą KO „S”. Co więcej, są autentyczne i wiarygodne, 
bo pozbawione jakiegokolwiek komentarza. Odnotowują nie tylko suche 
fakty, ale również nieuchwytne i ulotne emocje, które towarzyszyły prze-
łomowemu wydarzeniu w historii Polski - 4 czerwca 1989 r. odzyskaliśmy 
wolność. Wystawa organizowana z okazji Jubileuszu 30-lecia wyborów  
4 czerwca 1989 r. pod patronatem JM Rektora UMK.
Organizatorzy: Społeczny Komitet „Solidarni – Toruń Pamięta”, BU
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Manuskrypty, do 31.08.
Wystawa fotograficzna stanowiąca część dużego przedsięwzięcia Bał-
kany – wspólne dziedzictwo, prezentująca najznamienitsze przykłady 
sztuki rękopisów od VI do XVIII wieku z kultury narodów bałkańskich. 
Na Półwyspie Bałkańskim zarówno starożytność, jak i średniowiecze 
pozostawiły po sobie wiele śladów, które znajdują się dziś na teryto-
rium jedenastu bałkańskich państw. Pomysłodawcą i autorem fotografii 
jest bułgarski fotograf Iwo Hadżimiszew, który razem z zespołem eks-
pertów z jedenastu krajów przez ok. 10 lat podróżował po wszystkich 
bałkańskich państwach, wybierając odpowiednie obiekty, fotografując 
i tworząc bogate opisy. Członkami zespołu było m.in. dwóch wybitnych 
bułgarskich znawców sztuki: badacz starożytności prof. Iwan Marazow 
oraz znawczyni średniowiecza prof. Aksinija Dżurowa. Bułgarski zaś me-
diewista, prof. Georgi Minczew, jest autorem polskiej redakcji tekstów, 
towarzyszących fotografiom.
Organizatorzy: Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, BU

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
ul. Dąbrowskiego 4, www.bptorun.edu.pl

Sen o Nieszawie - wystawa
4-26.07., wernisaż 10.07 (środa), godz. 11.00
Poplenerowa wystawa podsumowująca zmagania dziewięciu artystów – 
członków IV sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. 9-12 czerwca 2019 r. uczestniczyli oni w plenerze malarskim w Nie-
szawie. Pracowali pod opieką artystyczną Wojciecha Ociesy. Inspiracją 
do stworzenia obrazów była architektura Nieszawy oraz nieszawskie 
legendy (na podstawie książki Jerzego Zyglarskiego „Nieszawskie ba-
śnie wiślane”). Patrząc na Nieszawę przez pryzmat baśni, artyści wczuli 
się w urokliwość miasteczka, jego spokój, senność i nostalgię. Uczest-
nicy pleneru stworzyli własne wizje artystyczne legend. Najwięcej prac 
powstało z zauroczenia utworami „Dwie żaby”, „Wiślany kamień” oraz 
„Tajemniczy kamień”. Prezentowane prace zostały wykonane w technice 
akrylowej. 
Pollando miaokule - Polska w moich oczach - wystawa 
2.08. (piątek), godz. 12.00, do 30.08
Prace zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie plastycznym 
dla dzieci. Inicjatorką ogłoszonego w styczniu 2019 r. konkursu była p. 
Grażyna Szubryczyńska - nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szko-
le Podstawowej nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu, a zarazem 
esperantystka. Został on ogłoszony w ramach programu edukacji mię-
dzykulturowej poprzez język międzynarodowy esperanto. Prezentowane 
prace pochodzą z Chin, Korei Południowej, Brazylii, Serbii, Szwajcarii 
oraz Węgier. Dołączone do nich zostały komentarze w trzech językach: 
ojczystym dla dziecka, esperanckim jako pomostowym i polskim.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ 
„ASTROLABIUM”
MEETING MUSIC, STOWARZYSZENIE TUMSKA 14
www.pmaa.pl

VII Międzynarodowy Festiwale i Konkurs Chóralny  
im. M. Kopernika „Per Musicam Ad Astra”
1.07. (poniedziałek)
•  godz. 11.00-12.00,  13.20-15.30 Przesłuchania konkursowe
•  godz. 18.00 Koncert proMODERN z programem „proMODERN 

shakespired”
Twórczość polskich kompozytorów inspirowanych twórczością 
Szekspira. Zespół zyskał wielkie uznanie w środowisku mu-
zycznym, zdobywał nagrody na konkursach międzynarodowych 
i otrzymuje wiele znakomitych recenzji. Może poszczycić się czte-
rema Fryderykami. Wejściówki do odbioru w kasie 

•  godz. 20.00 Koncert festiwalowy
Chór ARGentum, Zespół Wokalny 5/6 (Polska), Chór Młodzieżowy 
East Rand (RPA)
Miejsce: Dwór Artusa

2.07. (wtorek)
•  godz. 10.00-11.00 przesłuchania konkursowe

Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP

•  godz. 12.00-13.30 przesłuchania konkursowe Miejsce: Dwór Artusa

•  godz. 17.30 konkurs o nagrodę Grand Prix Miejsce: Dwór Artusa

•  godz. 19.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp za zaproszeniami

3.07. (środa)
•  godz. 11.00 Koncert chóru amerykańskiego Keystone State 

Boychoir oraz Taipei Philharmonic Youth & Children’s Choir. 
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP

O ile nie zaznaczono inaczej – wstęp wolny

SOS MUSIC, www.songofsongs.pl

Song Of Songs Festival
Jeden z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej w Europie. 
19.07. (piątek)
2 Tm 2,3; Gospel Rain, Natalia Niemen, Olga Szomańska, Magda 
Anioł, Anastasis
20.07. (sobota)
Adam Strug, Darek Malejonek Hyperhemon, Beata Bednarz,  
Monika Kuszyńska, Dagadana, Pospieszalscy
Miejsce: scena plenerowa na Jordankach. Wstęp wolny

KUJAWSKO-DOBRZYŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
ul. Szkolna 2, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 602-679-218
www.festiwalwisly.pl

IINNI ORGANIZATORZY
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3. Festiwal Wisły
11.08. Włocławek
12.08. Ciechocinek 
13.08. Osiek nad Wisłą w gminie Obrowo 
14-15.08. Toruń
Przewidziano udział kilkudziesięciu łodzi i tradycyjnych statków rzecz-
nych z całej Polski, z Francji, Białorusi i Litwy. Atrakcje, podobnie jak 
w poprzednich edycjach, łączy jedna zasadnicza idea - szerokorozumia-
ne oswajanie z Wisłą. To na FW można wypłynąć z flisakami na rzekę, 
a nawet ją przepłynąć pod okiem służb ratunkowych. W centrach festiwa-
lowych staną stragany z tradycyjnymi specjałami rejonu doliny Wisły oraz 
stoiska edukacyjne związane z kulturą rzeczną. W tym roku obchodzimy 
450-lecie Unii Lubelskiej. Stąd pomysł na uczczenie tej daty, znaczącej 
w dziejach Europy z wielu powodów, jako zapowiedź i wzorzec dla przy-
szłej Unii Europejskiej, oraz początek istnienia największego w tamtym 
okresie państwa Europy, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
Chcemy pokazać znaczenie rzek (Wisły i Niemna) w rozwoju gospodar-
czym naszej i Litwinów wspólnej ojczyzny. 17 lipca z Goniądza na Biebrzy 
ruszy Flis Obojga Narodów. Przewidujemy udział załóg litewskich oraz 
stoisk z tradycyjnym jadłem litewskim (cepeliny) i tradycyjnymi trunka-
mi, napojami etc. Flis Obojga Narodów spotka się z Festiwalem Wisły we 
Włocławku 11 sierpnia. Potem obie kawalkady płyną razem do Torunia, 
zgodnie z programem FW19. Ostatecznie Flis Obojga Narodów dopłynie 
do Bydgoszczy, gdzie Bydgoskie Zakłady Sklejek odbiorą drewno z Pod-
lasia spławiane drogą tradycyjną, tak jak 100 lat temu. 
Każdego dnia odbywać się też będą koncerty, a także parady nocne we 
Włocławku, Ciechocinku i wielki finał - widowisko z udziałem gwiazdy, 
łódek i pirotechniki w Toruniu. 14 sierpnia będzie dniem szantowym.
Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEZALEŻNYCH „PROGRES”
www.sinprogres.pl

13. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego
Jest to impreza o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ma na celu 
promocję klasycznej muzyki rockowej podniesionej do rangi sztuki, która 
od ponad 40 lat fascynuje i zaspokaja najbardziej wyrafinowane gusty 
muzyczne na całym świecie. 
5.07. (piątek), godz. 20.00 
Before 80’s Party
Miejsce: Klub Muzyczny Dwa Światy, ul. Ducha Świętego

6.07. (sobota), godz. 15.30
Tension Zero (Rzeszów) - rock, metal, progressive
Less Is Lessie (Wrocław) - electronic, neoprogressive, trip-hop, post rock
Smash The Crash (Łódź) - jazz rock, heavyprog
Amarok (Warszawa) - art rock
Tides From Nebula (Warszawa) - post rock
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego

Afer 80’s Party
Miejsce: Klub Muzyczny Dwa Światy

7.07. (niedziela), godz. 15.30
Let See Thin (Łódź) - soft rock, progressive
Cereus (Warszawa) - post rock, neoprogressive
Frontal Cortex (Olsztyn) - prog metal
TRKProject (Kraków) - neoprogressive

BELIEVE (Warszawa) - neoprogressive - koncert specjalny w 15. jubileusz 
zespołu
Ponadto: wręczenie Nagrody im. Roberta ‚RoRo’ Roszaka, oraz rozstrzy-
gnięcie konkursu fotograficznego „Progowa Zajawka” pod patronatem 
Rafała Klęka.
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego
Wstęp wolny

TVP2, MIASTO TORUŃ

Wakacyjna Trasa Dwójki w Toruniu
14.07. (niedziela), godz. 19.00 (od 15.00 food trucki i strefa dzieci)
Toruń będzie jednym z przystanków koncertowej Wakacyjnej Trasy 
Dwójki. W każdą niedzielę wakacji TVP2 zaprasza na cykl plenerowych 
widowisk muzycznych w różnych miastach. Serii letnich, plenerowych 
koncertów transmitowanych przez telewizyjną Dwójkę ponownie przy-
świecać będzie hasło „Lato, muzyka, zabawa”. Na każdym z koncertów 
wystąpią gwiazdy z Polski i z zagranicy, m.in. Cleo, Margaret, Komodo, 
Sound’n’Grace, Filatov&Karas, Red Lips, Andrzej Piaseczny, Mesajah, 
Gromee, Afromental, Michał Szpak, zespół Shanguy, Marcin Sójka, Rok-
sana Węgiel, Sarsa, zespół Ira, Brave, Formacja Nieżywych Schabuff, 
Kasia Popowska, Urszula, Blue Cafe, Weekend, Boys i wielu innych. Kto 
zagra w Toruniu na razie pozostaje tajemnicą. Za pośrednictwem nowych 
technologii telewidzowie będą mieli okazję każdorazowo współtworzyć 
muzyczne widowisko: stworzyć na nowo tekst znanego przeboju, po-
zdrowić bliskich lub zadedykować piosenkę ukochanej osobie. Nie za-
braknie także konkursów i zabaw dla telewidzów.
Koncert na Motoarenie rozpocznie się toruńskim supportem o godz. 
19.00, transmisja telewizyjna rozpocznie się o godz. 20.00, a już 15.00 
na stadionie staną food trucki i specjalna strefa dla dzieci.
Miejsce: stadion Motoarena. Wstęp wolny

URZĄD MIASTA TORUNIA
www.torun.pl

Wręczenie Stypendiów Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury
4.07. (czwartek), godz. 18.00
Wręczone zostaną stypendia na II półrocze 2019 r. Uroczystość uświetni 
koncert stypendystki Sary Pach..
Miejsce: dach CSW. Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE KULTURY CELTYCKIEJ „CELTYCKI GOTYK”
ul. Kozacka 9/12, www.celtyckigotyk.wordpress.com

Międzynarodowy Festiwal Tańca i Muzyki Celtyckiej „Celtycki Gotyk”
4.07. (czwartek)
•  godz. 17.00-19.00 nauka tune’ów, melodii „nie tylko” irlandzkich - za-

praszamy osoby grające na skrzypcach, gitarze, flecie, akordeonie itp.
Miejsce: MDK, ul. Przedzamcze 11/15 

5.07. (piątek)
Zapraszamy dzieci od 6 do 12 lat
•  godz. 10.00-10.30 o Irlandii opowie Katarzyna Tomaszewska - autorka 

przewodnika „Weduta. Subiektywny miniprzewodnik po Dublinie”
•  godz. 10.30-11.15 warsztaty taneczne dla dzieci - Katarzyna Kostańska
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•  godz. 11.15-11.45 czytanie baśni i legend celtyckich - Paweł Kowalski 
aktor Teatru im. W. Horzycy

Miejsce: MDK, ul. Przedzamcze 11/15 

•  godz. 17.00-17.45 zespół Thorn
•  godz. 17.45-18.45 występy taneczne zespołów Avalon, Damhsa, Ala-

inn, Trebaruna, oraz n obrotów i Grupy Miłośników Tańca w Kręgu
•  godz. 18.45-19.15 zespół muz Agregandado
•  godz. 19.15-20.00 występy taneczne zespołów Avalon, Damhsa, Ala-

inn, Trebaruna, oraz n obrotów i Grup: Miłośników Tańca w Kręgu i Bez 
Nazwy

•  godz. 20.00-21.30 zespół muz. Five Leaf Clover z Czech
Miejsce: Scena na Wiśle - Bulwar Filadelfijski

•  godz. 22.00-2.00 sesja taneczno-muzyczna „Parkietowa (ob)Sesja”
Miejsce: Wehikuł Czasu ul. Ducha Św. 6

6.07. (sobota)
•  godz. 10.00-11.30 warsztaty tańców szkockich, prowadzenie - Karolina 

Albrychewicz i Trebaruna
•  godz. 12.00-13.30 warsztaty tańców irlandzkich, prowadzenie - Alek-

sandra Kałużny i Damhsa Alainn
Miejsce: MDK, ul. Przedzamcze 11/15 

•  godz. 16.00-17.00 zespół muz. Thorn 
•  godz. 17.00-17.30 występy taneczne zespołów Galway, Trebraruna, 

Dahmsa Alainn, grupa n obrotów
•  godz. 17.30-18.00 zespół muz. Mahoń
•  godz. 18.00-18.30 zespół muz. Agregandado 
•  godz. 18.30-19.00 występy taneczne zespołów Galway, Trebaruna, 

Dahmsa Alainn, grupa n obrotów
•  godz. 19.00-20.30 koncert zespołu Five Leaf Clover z Czech
•  godz. 20.30-1.00 sesja taneczno-muzyczna „Parkietowa (ob)Sesja” 
Miejsce: namiot koncertowy przy CKK Jordanki

10.07. (niedziela)
•  godz. 12.00 zwiedzanie Torunia - dla uczestników festiwalu
Miejsce: Rynek Staromiejski
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

KSIĘGARNIA KAFKA I SPÓŁKA
ul. Szewska 2, tel. 512-545-956

Światura – Klasyka literatury, 7.07. (niedziela), godz. 12.00
Okoń w sieci i jego dyskusyjny klub książki. Omawiany tytuł: „451 stopni 
Fahrenheita” Ray Bradbury. Wstęp wolny

Spotkanie z Przemysławem Semczukiem, promujące powieść „To nie 
przypadek”, 19.07. (piątek), godz. 18.00
Przemysław Semczuk - dziennikarz, publicysta historyczny. Autor książek 
reporterskich opisujących historię PRL: „Wampir z Zagłębia”, „Maluch. 
Biografia”, „Kryptonim Frankenstein”, „Zatajone katastrofy PRL”, „M jak 
morderca. Karol Kot - wampir z Krakowa”, „Wybrałem Polskę. Imigranci 
w PRL”. Wydał także opartą na faktach powieść „Tak będzie prościej”.
Wstęp wolny

FUNDACJA ZAMEK DYBÓW I GRÓD NIESZAWA
ul. Matejki 74/2, tel. 537-370-730
www.dybow-nieszawa.org.pl

Rejs wiślany na trasie Zamek Dybów - Olenderski Park Etnograficzny - 
Zamek Dybów, 20.07. (sobota), godz. 13.00-17.30 Obowiązują zapisy 

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.

Lato dla seniora
4.07. (czwartek), godz. 11.00 Spacer przyrodniczo-turystyczny
Pokaz tworzenia zielnika
Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce. Dojazd autobusem nr 31 z Al. Solidarności o godz. 10.16.. 
Zbiórka na Barbarce o godz. 10.45

11.07. (czwartek), godz. 15.00 Retro-Meleks
Wycieczka objazdowa po Starym i Nowym Mieście Toruniu. 
Zbiórka: Rynek Staromiejski przy osiołku. Zapisy i odpłatność: tel. 698-194-471

18.07. (czwartek), godz. 10.00 Olenderski Park Etnograficzny 
w Wielkiej Nieszawce
Zwiedzanie z przewodnikiem.
Przejazd autobusem organizatora sprzed Tor- Toru. Zapisy i odpłatność: tel. 698-194-471

BIURO TURYSTYKI I EVENTÓW COPERNICANA
ul. Żeglarska 18/1, tel. 56 622-30-02, 695-639-166

Półkolonie Zostań Małym Podróżnikiem
II turnus: 1-5.07., III turnus: 26-30.08.
Dla dzieci w wieku 6-13 lat półkolonie na świeżym powietrzu. Moc atrakcji, codziennie inne wy-
cieczki (m. in. do Jura Parku w Solcu Kujawskim, do Inowrocławia, nad jezioro Kamionki, warsztaty 
na Barbarce, podchody w Forcie IV, Muzeum Zabawek, Pszczele Cuda oraz zajęcia edukacyjno-
-sportowe)
Dla rodzeństw, absolwentów UMK oraz osób zapisujących dziecko na więcej niż 1 turnus zniżki.
Informacje i zapisy w godz. 9.00-17.00, tel. 56-622-76-16, 796-75-75-84, bilety@copernicana.pl

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

9 spojrzeń - Toruńskie Spacery Fotograficzne z wizytą w Getyndze 
i Lejdzie, 1.07.-30.08.
Autorzy : Witold Bargiel, Katarzyna Brzustewicz, Philip Gray, Ewa Grzesz-
czuk, Barbara Karlewska, Małgorzata Kos, Joanna Malinowska, Joanna 
Stepaniuk i Mariola Szreiber
Fotograficzne wspomnienia członków Toruńskich Spacerów, którzy wiosną 
2018 r. odwiedzili miasta partnerskie Torunia - niemiecką Getyngę i ho-
lenderską Lejdę. Toruńscy fotografowie brali udział w licznych spotkaniach 
i imprezach zorganizowanych przez władze miasta. Zwiedzali miasta w to-
warzystwie członków miejscowego fotoklubu, co stało się świetną okazją 
do fotografowania i utrwalania obrazów codziennego życia obu miast. 
Atrakcją obu wyjazdów było zwiedzanie Quedlinburga, wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Utrechtu i Bredy.
Toruńskie Spacery Fotograficzne to stowarzyszenie pasjonatów fotografii 
i wnikliwej obserwacji otoczenia. Powstało w 2010 r. i od razu zaczęło 
poszerzać swoje szeregi. Obecnie TSF liczy ponad 2000 sympatyków, 
z czego kilkadziesiąt osób systematycznie uczestniczy w comiesięcznych 
spacerach tematycznych. Obszarem zainteresowania TSF jest nie tylko 
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Toruń, ale także miejscowości ościenne, a nawet odległe. Efektem spa-
cerów są niezliczone fotografie, z których wiele trafia na wystawy, ja-
kich TSF ma w swoim dorobku kilkanaście. TSF ma w swoich szeregach 
zarówno zawodowców jak i początkujących amatorów, jednak jedno 
ich łączy: ciekawość świata, wrażliwość i oryginalne postrzeganie oto-
czenia. Spoiwem wszystkich działań jest wzajemna akceptacja, mimo 
różnic charakterów, a także niegasnąca potrzeba przygody, jaką jest 
odkrywanie tajemnic Torunia i innych miejsc. Wstęp wolny

ARENA TORUŃ, ul. Bema 73-89, tel. 56 665-00-00
www.tis.torun.pl 

Koncert Narodowego Chóru Ukrainy im. G. Wierowki
31.08. (sobota), godz. 18.00
Chór został stworzony w 1943 r. w Charkowie przez Grigorija G. Wie-
rowkę dla podtrzymania ducha ukraińskiej armii walczącej z armią 
hitlerowskich Niemiec na ukraińskim froncie. Chór w składzie chór,  
orkiestra, balet szybko stał się reprezentacyjnym zespołem Ukrainy, 
znanym na terenie ZSRR i w świecie. W 1997 r. uzyskał status narodo-
wego. Stał się laureatem wielu międzynarodowych, prestiżowych na-
gród. Dzisiaj to prawie 150 artystów występujących na scenach Ukra-
iny i Europy. Gra muzykę, tańczy tańce, śpiewa pieśni ludowe narodów 
Ukrainy oraz wielu narodów świata, klasykę światową („Reqviem” 
V.A.Mozarta, „Glorija” A.Vivaldi, „Oda do Radości” L. van Beethowena, 
Folk Opera „Kiedy śpiewają paprocie” J.Stankowicza.. ) , kolędy i pie-
śni sakralne. W repertuarze posiada ponad 10 pieśni polskich, które 
wykonuje czystą polszczyzną, w tym „Hej Sokoły”, „Barka”, „Madonna 
czarna Madonna”, „O polska ziemio”.
Bilety od 30 zł do nabycia w recepcji Hotelu Meeting w Arenie Toruń i na www

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

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

Bilety wstępu:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, 
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)

Półkolonie w Forcie IV
W lipcu i sierpniu organizowane są półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
Szczegóły na www. Rezerwacja: tel. 56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

FUNDACJA WAŻNA EDUKACJA

Półkolonie Wakacje Szalonych Naukowców czyli Ściśle Fajne 
II turnus 1-5.07., III turnus 8-12.07., IV turnus 15-19.07., V turnus 22-26.07., VI turnus 29.07.-
2.08., VII turnus 5-9.08., VIII turnus 19-23.08., IX turnus 26-30.08., codziennie w godz. 7.30-16.30
Dla dzieci w wieku 6-11 lat
Program Zajęć
godz. 7.30-9.00 wspólne zabawy - zbieramy się 
godz. 9.00-10.00 Akademia Arte – relacje 
godz. 10.00-10.15 gimnastyka mózgu – odpoczynek 
godz. 10.15-10.45 Blok naukowo-doświadczalny cz I (Mistrz Pamięci, Chemicy-Magicy, Matematy-
ka od Kuchni, Dociekliwi Detektywi, Leśny Escape Room) 
godz. 10.45-11.15 śniadanie 
godz. 11.15-11.30 gimnastyka mózgu – odpoczynek 
godz. 11.30-12.30 Blok naukowo-doświadczalny cz II (Mistrz Pamięci, Chemicy-Magicy, Matematy-
ka od Kuchni, Dociekliwi Detektywi, Leśny Escape Room) 
godz. 12.30-13.30 Fabryka Energii 
godz. 13.30-14.00 obiad 
godz. 14.00-15.00 Akademia Arte - moje ja 
godz. 15.00-16.30 - wspólne zabawy i odpoczynek 
Miejsce: Laboratorium Twórczej Edukacji „Ściśle Fajne”
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13/5, osiedle Na Skarpie
Cena: 499 zł. Zapisy: biuro@scislefajne.edu.pl, tel. 797-147-070, 56 657-93-43

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.  
Zapraszamy grupy liczące od 5 do 50 osób.
Bilety dla dzieci od lat 3: 10 zł, dla dorosłych: 14 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, dla doro-
słych niepełnosprawnych: 10 zł. Pokaz trwa ok. 45 minut.

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

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

1.07. (poniedziałek)
  godz. 11.00-12.00, 13.20-15.30  Per Musicam Ad Astra: Przesłuchania konkur-
sowe, godz. 18.00  Koncert „proMODERN shakespired”,  godz. 20.00 Koncert 
festiwalowy,  Dwór Artusa

   Pokonkursowa wystawa fotograficzna Poza obrazem, Intermedialna wystawa 
Kai Kant - Projekt senny, do 31.08.,  WOAK
   9 spojrzeń - Toruńskie Spacery Fotograficzne z wizytą w Getyndze i Lejdzie,  
do 30.08.,  Restauracja G132
   Sympozjum „Malownicza Barbarka”, do 11.07.,  Ratusz Staromiejski

2.07. (wtorek)
  godz. 10.00-11.00  Per Musicam Ad Astra: przesłuchania konkursowe,  kościół 
Wniebowzięcia NMP, godz. 12.00-13.30  przesłuchania konkursowe, godz. 
17.30  konkurs o nagrodę Grand Prix,  Dwór Artusa

3.07. (środa)
  godz. 11.00  Per Musicam Ad Astra: Koncert chóru Keystone State Boychoir oraz 
Taipei Philharmonic Youth & Children’s Choir,  kościół Wniebowzięcia NMP

4.07. (czwartek)
  godz. 11.00  Klub Seniora „Zacisze”: Spacer,  Szkoła Leśna na Barbarce
  godz. 16.00, 16.30  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,   CSW
  godz. 16.00  Czerwony Kapturek Teatru Baj Pomorski,  Barka na Wiśle
  godz. 17.00  Festiwal Celtycki Gotyk, do 6.07.,  MDK, Barka na Wiśle, namiot 
przy CKK Jordanki
  godz. 20.00  Helaine Vis - koncert,  Barka na Wiśle

5.07. (piątek)
  godz. 18.00  Wystawa: Sławomir Lipnicki i Anna Zelmańska-Lipnicka – Region of 
flexibility, do 28.07.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.00  Nova Muzyka i Architektura: Paganini: uczeń diabła,  Hanza Cafe 
  godz. 20.00  Festiwal Pod Gwiazdami: Muniek i Przyjaciele,  Dwór Artusa
  godz. 21.45  Kino Zamkowe: Film w reżyserii Grety Gerwig,  Zamek Krzyżacki
   Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzennych „Terytoria”, do 7.07.,  Rynek  
Nowomiejski

6.07. (sobota)
  godz. 10.00  Spacery tematyczne: Spacer z Burmistrzem,  CSW
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Targowisko wymiany marzeń – finał Lata w teatrze,  Fosa Zamkowa
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 15.30  13. Festiwal Rocka Progresywnego, do 7.07.,  amfiteatr Muzeum 
Etnograficznego
  godz. 16.00  Lewobrzeżny Piknik Sztuki,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00-23.00  Gramy w bangery!,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Time Thieves - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 19.30  Nova Muzyka i Architektura: recital organowy,  katedra
  godz. 20.00  Jazzgot nad Wisłą – Klaudia Marzec & Friends,  Barka na Wiśle
  godz. 21.45  Kino Zamkowe: Film Bradleya Coopera,  Zamek Krzyżacki

LIPIEC-SIERPIEŃ 2019
DZIEŃ PO DNIU

7.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Na obrzeżach sztuki amerykańskiej - oprowadzanie kurator-
skie,  Galeria Wozownia
  godz. 12.00  Światura – Klasyka literatury,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 15.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Legendarne skrzypce 
Flisaka – koncert dla dzieci,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 16.00  W magicznej krainie – spektakl dla dzieci,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór pieśni rosyjskich,  Barka na Wiśle

9.07. (wtorek)
  godz. 11.00-13.00  Kociołek ze sztuką,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Koncerty w Artus Cinema, także 10.07.,  Dwór Artusa

10.07. (środa)
  godz. 11.00  Sen o Nieszawie – wystawa do 26.07.,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 12.00  Kino dla seniora: Pokaz filmu „W rytmie Kuby”,  CSW
  godz. 20.00  Cello Festival: Wiolonczela w rękach mistrzów,  Dwór Artusa

11.07. (czwartek)
  godz. 11.00  Konferencja: Straty wojenne Muzeum Okręgowego w Toruniu 
w świetle dokumentacji ikonograficznej i archiwalnej,  Ratusz Staromiejski
  godz. 15.00  Klub Seniora „Zacisze”: Retro-Meleks,  Rynek Staromiejski 
  godz. 16.00  OBRAZowo Rzecz Ujmując: S.I. Witkiewicz,  Ratusz Starom.
  godz. 20.00  Cello Festival: Recital na wiolonczelę i fortepian,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Mateusz Sobiechowski Quintet,  Brando’s Music

12.07. (piątek)
  godz. 18.00  Anna Swoboda – malarstwo, do 18.08.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz.19.00  Pudełko zapałek – prapremiera, do 14.07.,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Cello Festival: Julius Berger i przyjaciele,  Ratusz Staromiejski
  godz. 20.00  oRety! - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 21.00  Widoki  - koncert,  Barka na Wiśle
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Voala Company,  Błonia Nadwiślańskie

13.07. (sobota)
  godz. 10.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Muzyka organowa  
na Kujawach..., Hanza Cafe, godz. 10.30 kościół św. Szczepana 

  godz. 11.00  Relaksakcja - rodzinny piknik,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 12.00  Oprowadzania po wystawie Mariny Abramović,  CSW
  godz. 18.00  Scena jest Wasza - koncert, Barka na Wiśle
  godz. 18.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Alla Polacca – smyczko-
we wycinanki,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  Muzyczna podróż po Hiszpanii,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  Festiwal Pod Gwiazdami: Super Duo – Marian Opania i Wiktor 
Zborowski,  amfiteatr Muzeum Etnograficznego
  godz. 21.00  Apostolis Anthimos - koncert,  Barka na Wiśle

14.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Spacery tematyczne: Toruńskie zegary słoneczne,  CSW
  od godz. 15.00  food trucki, godz. 19.00 koncert - Wakacyjna Trasa Dwójki, 
 stadion Motoarena
  godz. 17.00  Scena jest Wasza - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 21.00  Stara Szkoła - koncert,  Barka na Wiśle
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15.07. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Wędrująca ławeczka,  pl. Rapackiego/Fosa Staromiejska

16.07. (wtorek)
  godz. 18.00  Movie Mówi Project: Ułaskawienie,  CSW
  godz. 18.30  Toruńskie Spacery Fotograficzne, do 2.08.,  Dwór Artusa

17.07. (środa)
  godz. 20.00  Cello Festival: 27 uczuć – wiolonczelowe jam session,  Dwór Artusa

18.07. (czwartek)
  godz. 10.00  Klub Seniora „Zacisze”:  Olenderski Park Etnograficzny
  godz. 19.00  60 wiolnczel nad brzegiem Wisły,  Barka na Wiśle
  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Wieczór Azjatycki,  Dwór Artusa

19.07. (piątek)
  godz. 17.30  Spacery tematyczne: Spacer z Burmistrzem,  CSW
  godz. 18.00  Spotkanie z P. Semczukiem,  Księgarnia Kafka i Spółka 
  godz. 18.00  Urosłaś, kiedy spałaś, reż. Marcin Sauter,  CSW
  godz. 18.00  Song Of Songs Festival, do 20.07.,  scena plenerowa na Jordankach
   godz. 19.00 Dni Tanga, do 20.07.,  Dwór Artusa
   Zaucha Festival,  Barka na Wiśle

20.07. (sobota)
  godz. 12.00  ETNOspiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 16.00  Scena jest Wasza - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 18.00  Faux Pas - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 19.00-22.00  13. Zamkowe Spotkania z Poezją,  Zamek Krzyżacki
  godz. 20.00  Magda Mieszewska-Zasadna i Kamil Szafrański,  Barka na Wiśle
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Radio Planet i Komet,  przy fontannie Cosmopolis
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Happeningi Szekspirowskie,  starówka, Bydgoskie 
Przedmieście

21.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Kreatywne oprowadzanie,   CSW
  godz. 12.00  Etnoigraszki Co w trawie piszczy?,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00 i 18.00  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 16.00-18.00  Pokazy Studenckiego Koła Żonglerskiego UMK,  Barka na Wiśle 
  godz. 16.00  Nova Muzyka i Architektura: Saksofony z Nowego Świata,  Jordanki 
  godz. 17.00  Scena jest Wasza - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 20.00  Hope Leslie - koncert,  Barka na Wiśle

23.07. (wtorek)
  godz. 12.00  Strachy na Lachy,  Muzeum Etnograficzne
   Magazyn sztuki 8, do 11.08.,  CSW

24.07. (środa)
  godz. 20.00  The Cobblestones Q,  Brando’s Music
  godz. 21.00  Festiwal Pod Gwiazdami: Julia Pietrucha,  amfiteatr Muzeum 
Etnograficznego

25.07. (czwartek)
  godz. 16.00  OBRAZowo Rzecz Ujmując: T. Niesiołowski,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Festiwal Improwizacji JO!, do 28.07.,  Dwór Artusa

26.07. (piątek)
  godz. 17.00  Scena jest Wasza - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 20.00  Diuna - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 21.30  Kino Zamkowe: Film Denzela Washingtona,  Zamek Krzyżacki

27.07. (sobota)
  godz. 10.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Muzyka organowa na Ku-
jawach i Ziemi Chełmińskiej, Hanza Cafe, godz. 10.30 kościół św. Szczepana
  godz. 12.00  Oprowadzania po wystawie Mariny Abramović,  CSW
  godz. 17.00  The Wild Page - koncert,  Barka na Wiśle
  godz. 20.00  Red Colt - koncert,  Barka na Wiśle 
  godz. 21.30  Kino Zamkowe: Film Christophera Nolana,  Zamek Krzyżacki
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Belle Etage - walk act: Timetraveler,  starówka

28.07. (niedziela)
  godz. 16.00  Podgórski Walczyk,  Barka na Wiśle
  godz. 17.00  zespół szantowy Tawerna,  Barka na Wiśle
  godz. 17.00 Nova Muzyka i Architektura: Muzyczne przestrzenie północy,  Jordanki 
  godz. 20.00  Long Lonely Winter - koncert,  Barka na Wiśle
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Belle Etage - Tango? Si, Tango!,  starówka

30.07. (wtorek)
  godz. 19.00  Koncerty w Artus Cinema, także 31.07.,  Dwór Artusa

SIERPIEŃ

1.08. (czwartek)
  godz. 16.00, 16.30  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 19.00  ba-Rockowo – Infinito Quartet ft. Daniel Pradella,  Dwór Artusa

2.08. (piątek)
  godz. 12.00  Polska w moich oczach - wystawa do 30.08,  Bibl. Pedagogiczna
  godz. 21.00  Festiwal Pod Gwiazdami: Renata Przemyk – Ya Hozna,  amfiteatr 
Muzeum Etnograficznego
   Sowy, sówki, sóweczki, wystawa do 10.09.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka

3.08. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00  Wędrująca ławeczka,  Rynek Staromiejski/Poczta
  godz. 18.00  Nova Muzyka i Architektura: Z podziemi do gwiazd,  Jordanki
   Festiwal Teatrów Ulicznych: Walny Teatr – Hamlet,  starówka

4.08. (niedziela)
  godz. 12.00  Spacery tematyczne: Wielcy budowniczowie,  CSW
  godz. 19.00  ba-Rockowo – Infinito Quartet ft. Daniel Pradella,  Dwór Artusa
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6.08. (wtorek)
  godz. 17.30  Spacery tematyczne: Toruńskie zegary słoneczne,  CSW
  godz. 18.30  Dawid Penkała – Poznając samego siebie, do 27.08.,  Dwór Artusa
   Wystawa last minute, do 3.09.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, ul. Kościuszki

8.08. (czwartek)
  godz. 16.00  OBRAZowo Rzecz Ujmując: A. Wróblewski,  Ratusz Staromiejski

9.08. (piątek)
  godz. 17.00  Kaci - mistrzowie sprawiedliwości!,  Muzeum Historii Torunia 
  godz. 20.00  Jazzowe oblicze trąbki i puzonu, koncert TOS,  Barka na Wiśle

10.08. (sobota)
  godz. 11.00-15.00  Rodzinne granie na trawie,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 12.00  Oprowadzania weekendowe po wystawie Mariny Abramović,  CSW
  godz. 18.00  Festiwal Nova Muzyka i Architektura: Zaczarowane głosy – muzyka 
i poezja,  Ratusz Staromiejski 

11.08. (niedziela)
  godz. 18.00  Festiwal Pod Gwiazdami: Krystyna Janda – Danuta W.,  Aula UMK

12.08. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Wędrująca ławeczka,  ul. Szeroka/Królowej Jadwigi

13.08. (wtorek)
  godz. 11.00-13.00  Kociołek ze sztuką: Glina,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30 i 18.00  Zwiedzanie  Dworu Artusa

14.08. (środa)
godz. 12.00  Kino dla seniora: Pokaz filmu „Biały kruk”,  CSW
 3. Festiwal Wisły, do 15.08.,  Bulwar Fildadelfijski

15.08. (czwartek)
  godz. 12.00  Spacery tematyczne: Ulica Napoleona,  CSW
  godz. 15.00-18.00  Święto Wojska Polskiego - festyn,  Zamek Krzyżacki

16.08. (piątek)
  godz. 13.00  Harmonica Bridge: Abi Wallenstein & Dieter Kropp, godz. 14.30 
 Have Mercy (USA),  przy pomniku Kopernika

  godz. 18.00  Nova Muzyka i Architektura: Million Dollar Hotel – film,  Hanza Cafe
  godz. 19.00  Harmonica Bridge: Hot Tamales, Laurent Mui,  dziedziniec ratusza

17.08. (sobota)
  godz. 11.00-14.00  Harmonica Bridge: Konkurs Harmonijkowy,  Dom Muz  
ul. Podmurna
  godz. 13.00  Harmonica Bridge: Marco Pandolfi Trio, godz. 14.30  Hootin the 
Blues,  przy pomniku Kopernika

  godz. 19.00  Harmonica Bridge: Micke Bjorloff, Steve Baker,  amfiteatr 
Muzeum Etnograficznego

  godz. 19.00  Nova Muzyka i Architektura: Młodość i fortepian,  Dwór Artusa
  godz. 22.30  Harmonica Bridge: Jam Session,  Klub Brandos

18.08. (niedziela)
  godz. 17.00  Harmonica Bridge: Vladimir Hrovath,  Dwór Artusa

20.08. (wtorek)
  godz. 12.00-24.00 (do 25.08.)  Światło/cienie. Prezentacja towarzysząca  
11. Bella Skyway Festival, do 15.09.,  CSW
  godz. 20.30-24.00  11. Bella Skyway Festival - Różnorodność miejsca,  
do 25.08.,  Starówka

22.08. (czwartek)
  godz. 16.00  OBRAZowo Rzecz Ujmując: Z. Beksiński,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Scena Muzyczna Bella Skyway: Waglewski Fisz Emade,  Jordanki
  godz. 21.30, 22.00 i 22.30  Czy jesteśmy TU sami? - pokaz plenerowy towa-
rzyszący Bella Skyway Festival,  CN Młyn Wiedzy

23.08. (piątek)
  godz. 18.00  Kabaret Moralnego Niepokoju,  Jordanki
  godz. 21.00, 22.00  Planeta px9. Wyd. towarzyszące Bella Skyway Festival, 
także 24.08.,  CSW

24.08. (sobota)
  godz. 12.00  Spacery tematyczne: Wielcy budowniczowie,  CSW
  godz. 16.00  Robótki pod chmurką,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Scena Muzyczna Bella Skyway Festival: Bednarek,  Jordanki
  godz. 18.00  Komturiada II – Trzecie Potyczki Rodzin,  Zamek Krzyżacki

25.08. (niedziela)
  godz. 18.00  Scena Muzyczna Bella Skyway: 40-lecie zespołu Dżem,  Jordanki

26.08. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Krystyna Mińkowska – Budzenie do życia, do 15.09.,  Galeria ZPAP

27.08. (wtorek)
  godz. 12.00  O rybach i nie-rybach,  Muzeum Etnograficzne

30.08. (piątek)
  godz. 18.00  Nova Muzyka i Architektura: Swinging with Sinatra,  Jordanki 
  godz. 19.00  Jerzy Brzuskiewicz. BOXer – układy odniesienia, do 6.10.,  CSW

31.08. (sobota)
  godz. 9.30-20.00  Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt, do 1.09.,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Narodowy Chór Ukrainy im. G. Wierowki,  Arena Toruń


