Repertuar na luty

CENTRA KULTURY
CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl
Varius Manx & Kasia Stankiewicz. 30-lecie, 9.02. (niedz.), godz. 18.00
Varius Manx został założony pod koniec 1989 r. przez Roberta Jansona
i braci: Michała i Pawła Marciniaków. Trzon jest niezmienny od początku
istnienia. W tym roku obchodzi 30-lecie.Organizator: Adria Art. Bilety od 80 zł
Od Wysockiego do Kaczmarskiego, 15.02. (sobota), godz. 19.00
Koncert poświęcony dwóm wielkim bardom, którzy zapisali się w historii
poetyckiego nurtu. Na scenie pojawią się: Mirosław Czyżykiewicz w duecie
z Witoldem Cisło, grupa Projekt Volodia, Trio Łódzko-Chojnowskie, uznawane za jedną z najlepszych grup wykonujących piosenki Kaczmarskiego,
oraz bard toruński Jacek Beszczyński. Całość połączy słowem i gitarą lider
grupy Caryna – Łukasz Nowak. Organizator: Keja Pub. Artystyczna Przystań. Bilety od 70 zł
Russian National Ballet of Siberia – Krasnojarsk, 20.02. (czw.), godz. 19.00
Balet założył wybitny Mikhaił Godenko, który potrafi wplatać muzykę w tkaninę tańca. Ujrzymy sławnych artystów w programie inspirowanym odległą
syberyjską kulturą przy niezwykle melodyjnej muzyce.
Organizator: Filip Premium Sp.z o.o. Bilety od 100 zł

Daria Zawiałow. Helsinki Tour 3.0, 21.02. (piątek), godz. 19.00
Organizator: CKK Jordanki. Koncert wyprzedany

Irena Santor - Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem, 23.02. (niedz.), godz. 18.00
Niekwestionowana Pierwsza Dama polskiej piosenki. Artystka uwielbiana
przez kolejne pokolenia słuchaczy w tym roku obchodzi diamentowy jubileusz pracy. Nagrała ponad tysiąc piosenek, z których wiele stało się przebojami, np. „Tych lat nie odda nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich plaż”,
„Embarras”. Kryształowo czysty głos i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt
interpretacyjny czynią z niej artystkę ponadczasową.
Organizator: Impresariat Artystyczny Impart. Bilety: 110, 95, 80, 65 zł

Teatr Komedia z Warszawy: Ostra jazda, 24.02. (pon.), godz. 19.00
Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale droga, którą przemierzamy, aby zdobyć stanowisko może być długa i wyboista. Bohaterowie
wpadają na karkołomny i niebezpieczny pomysł – postanawiają zrealizować… film erotyczny. Spektakl w reż. Mirosława Połatyńskiego przeznaczony dla osób dorosłych. Organizator: Adria Art. Bilety od 65 zł
Narodowy Balet Gruzji – Sukhishvili, 25.02. (wtorek), godz. 19.30
Balet powstał 70 lat temu i bazuje na tradycyjnych tańcach narodowych. Zespół jest jednym z czołowych i największych tanecznych zespołów świata,
który posiada swoją własną orkiestrę. Zaprezentuje najlepsze i nowe tańce, zaskoczy publiczność fantastyczną choreografią, niesamowitą energią.
Wszystko to z akompaniamentem muzyki na żywo w wykonaniu orkiestry.
Organizator: Owacja Sp. z o.o. Bilety od 125 zł

Musical Kosmos
26.02. (środa), godz. 9.30, 12.30, 18.00
27.02. (czwartek), godz. 9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Polska, autorska produkcja Akademii Artystycznej z Gdańska. Musical
przedstawia piękno, ale również problemy współczesnego świata, bazuje

na kluczowych wartościach oraz ich ulotności, a wszystko w kosmicznej scenerii. W sposób przystępny nawet dla najmłodszych pokazuje,
jak bardzo w życiu potrzebna jest miłość, przyjaźń, radość oraz nadzieja.
Musical dla dzieci od 5 lat. Organizator: Akademia Artystyczna Musical.
Bilety: 40, 45; 35, 40 zł ulgowy; 30, 35 zł grupowe dla min. 15 osób.

Spektakl Czarna komedia, 28.02. (piątek), godz. 19.00
Utalentowany rzeźbiarz stający przed życiową szansą, brak prądu,
angielska narzeczona i niezapowiedziani goście… Co wyniknie z takiego połączenia? Czy kiedy zgasną światła uda się zapanować nad
lawiną nieoczekiwanych zdarzeń? Angielska klasyka w reż. T. Sapryka
i ze znakomitą obsadą. Organizator: Adria Art. Bilety od 60 zł
Kasia Kowalska. 25-lecie, 29.02. (sobota), godz. 18.00
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów piosenek, gitarzystka,
producentka i aktorka. W 2018 r obchodziła jubileusz 25-lecia pracy
artystycznej i wydała album „Aya”, na który jej fani czekali aż 10 lat.
Występ w ramach kontynuacji cieszącej się niesłabnącym powodzeniem trasy koncertowej. Organizator: Impresariat Artystyczny Impart. Bilety od 75 zł
(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, spektakle Impresaryjnego Teatru
Muzycznego w dziale Teatry, innych w dziale Inni organizatorzy)

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

ADrenalina – czyli reklamy budzące emocje: Halo, policja, proszę
przyjechać po reklamę! 5.02. (środa), godz. 18.30
Zakazane spoty, obrazoburcze scenariusze i hasła budzące sprzeciw
społeczny. Próby wymykania się przez reklamodawców ograniczeniom
prawnym – od lat 90. i kampanii „Łódka Bols” po współczesne prowokacje branży kreatywnej. Spotkanie poprowadzi Ewa Gutmańska-Gralak – copywriter-

ka, właścicielka agencji kreatywnej Ewenement i wykładowczyni akademicka. Wstęp wolny

Teatr Reset – spektakl improwizowany, 7.02. (piątek), godz. 19.00
Grupa na żywo tworzy emocjonalne, pełne zaskoczeń historie. Bywa
zabawnie, lirycznie, zawsze jest inaczej.Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny
Wprowadzenie do Tanga, czyli warsztaty dla bardzo poczatkujących
8.02. (sobota), godz. 16.15
Doświadczeni nauczyciele związani ze Stowarzyszeniem Tango Toruń,
dadzą pokaz i krótki kurs podstaw, abyście już wkrótce mogli brać
udział w milongach. Warsztaty poprowadzą Magdalena i Piotr Iwaniccy. Bilety: 20 zł
Milonga Piernikowa – Zima, 8.02. (sobota), godz. 18.00-2.00
Ponownie Sala Wielka zamieni się w klub dla tangheiros. Nie trzeba
być tancerzem, aby zajrzeć na milongę – część gości czerpie radość
z tańca, część ze spotkań towarzyskich, a część po prostu delektuje
się muzyką i atmosferą.Bilety: 30 zł, 39 zł w dniu imprezy, 20 zł dla nietańczących
Gala Wiedeńska – Koncert Sceny Kamienica, 9.02. (niedz.), godz. 18.00
Zabrzmią największe przeboje króla walca – Johanna Straussa, a także innych kompozytorów związanych z muzycznym Wiedniem. Nie zabraknie także popisowych arii z operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron
cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Noc w Wenecji”. Wystąpią śpiewacy odnoszący sukcesy na arenie międzynarodowej, wirtuozi skrzypiec i fortepianu – związani z takimi instytucjami jak Operetka Wrocławska, Opera
Wrocławska i Mazowiecki Teatr Muzyczny. Bilety: 80 zł
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Szpulka. Przedszkolanka – film i dyskusja, 13.02. (czw.), godz. 18.30
Film w reżyserii Sary Colangelo. Obraz opowiada historię pracującej
w przedszkolu Lisy, która przypadkiem odkrywa geniusz poetycki swojego
pięcioletniego ucznia i postanawia zrobić wszystko, aby talent dziecka nie
został zmarnowany. Bilety: 1 zł (sprzedaż wyłącznie w kasie pół godziny przed seansem)
Sara Pach – Piosenki o miłości, 14.02. (piątek), godz. 19.00
Z okazji święta zakochanych pełen emocji koncert toruńskiej wokalistki
Sary Pach. Artystka zaprezentuje swoje aranżacje najpiękniejszych piosenek, których tematem przewodnim będzie miłość. W repertuarze m.in. My
Heart WIll Go On, Power of Love oraz piosenki z lat 30. np. Miłość ci wszystko wybaczy. Artystce towarzyszyć będzie zespół pod dyrekcją Igora Nowickiego. Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny
Alternative Fashion Show, 15.02. (sobota), godz. 18.00
Sala Wielka zmieni się w wybieg, na którym zostanie zaprezentowana wizjonerska moda alternatywna. Tę inicjatywę od kilku lat realizuje Julia Widlińska – projektantka tworząca pod marką Gotwear. Początkowo oferta
trafiała do wielbicieli mody subkulturowej, obecnie artyści projektują z myślą o szerszym gronie odbiorców. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny
Zwiedzanie Dworu Artusa, 18.02. (wtorek), godz. 16.30
Raz w miesiącu można, pod okiem przewodnika, zajrzeć do reprezentacyjnych sal (na co dzień niedostępnych), wysłuchać burzliwej historii miejsca
i budynku, a także poznać wiele nieznanych szerzej ciekawostek i legend.
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny (oprowadzanie odbędzie się przy grupie co najmniej 5 osób)

Czwartek z filozofią – O estetyce fotografii. Koncepcja Jana Bułhaka
23.02. (czwartek), godz. 18.30
Rozważania dotyczące fenomenologii i ontologii procesu twórczego „obrazów świetlnych” (tj. fotografii) doprowadziły wielu myślicieli do potwierdzenia tezy mówiącej, że zdjęcie może być obrazem fotograficznym, a więc
dziełem artystycznie i estetycznie wartościowym. Jakub Maciejewski z UMK
przedstawi wyniki analizy dorobku wileńskiego fotografika – Jana Bułhaka.
Wstęp wolny

Toruńska Giełda Winylowa, 29.02. (sobota), godz. 12.00-17.00
Okazja by zaopatrzyć się w nowe płyty i być może sprzedać te, które zalegają na półkach. Wstęp wolny
Artus Cinema – Filmowe poniedziałki

10.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Komediodramat opowiadający historię psychiatry i pacjenta szpitala psychiatrycznego, który wierzy, że pochodzi z odległej planety K-PAX. Doktor stara się
mu udowodnić, że nie jest to możliwe, ale wkrótce sam zaczyna mieć wątpliwości…
17.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Komediodramat, film drogi. Drobny cwaniaczek z Bronksu
zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe
tournée. Daje im ono okazję do przewartościowania dotychczasowego życia i zrewidowania poglądów.
24.02. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Dramat. W 1900 roku na pokładzie transatlantyku zostaje
znalezione niemowlę. Chłopczyk trafia pod opiekę palaczy i wkrótce okazuje się genialnym samoukiem, muzykiem łączącym żonglerską zręczność palców i absolutny słuch z nieskończoną inwencją
kompozytorską. Pianista przedstawia się jako „Tysiąc Dziewięćset”, pod tym pseudonimem zdobywa sławę. Zna go świat, ale on nie zna świata.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Nieobecność zastana - Czarnobyl – Jowita Niemczyk & Piotr Aleksander
Grodzki - wystawa fotografii, 11.02. (wtorek), godz. 18.30, do 17.02.
Czarnobyl obecnie jest strefą zamkniętą, tak zwaną zoną. Jowita Niemczyk
jednak tam była i swoim wrażliwym okiem potrafiła w miejscach w pośpiechu opuszczonych poczuć ważność przestrzeni zastanych. Fotografiom
towarzyszą rzeźby Piotra Aleksandra Grodzkiego, które dodatkowo kreują
atmosferę pustki, nieobecności widzialnej.

Spotkanie z pięknem pejzażu – wystawa poplenerowa studentów
UMK 20.02. (czwartek), godz. 12.00, do 29.02.
Wiosną 2019 r. w Kątach Rybackich odbył się plener malarski studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, którzy pod okiem prof. Mieczysława Ziomka i prof. Michała Trägera szkicowali i studiowali motywy
krajobrazu w technice akwareli. Szkice i studia wykorzystali do wykonania obrazów olejnych.

Wstęp wolny. Wystawy czynne od pon. do niedzieli w godz. 11.00-18.00 oraz podczas imprez

Prowadząca: Ela Lewandowicz. Bilet: 20 zł

Artusowe Piwnice Kultury
Bo raz w roku można zwariować! Warsztaty rękodzieła i tradycji
karnawałowych, 8.02. (sobota), godz. 12.00, 16.00
Czym jest maska wenecka? Czy kostiumowe zabawy karnawałowe
odbywały się tylko w Wenecji? Uczestnicy wykonają papierowe maski karnawałowe oraz zaprojektują teatralną maskę wyrażającą jedną
z emocji. Zajęcia poprowadzi Monika Ratajczyk. Bilety: 8 zł, 25 zł bilet rodzinny (2+2)

Filia Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81

Galeria Muz:
Metamorfozy – rysunki Elżbiety Rakoczy-Kucz, do 10.02.
Elżbieta Rakoczy-Kucz ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK. W 1986 r.
obroniła dyplom z malarstwa. Od kilku lat zajmuje się głównie rysunkiem, tworząc zadziwiające przestrzenie utkane z czerni i bieli.
Subtelność II – serigrafie Barbary Chmary
21.02. (piątek), godz. 18.30, do 13.03.
Autorka zwraca uwagę na piękno i delikatność kobiecego ciała. Poprzez jego deformację pragnie wywołać interakcję odbiorcy z dziełem
i zachęcić do własnej interpretacji przedstawionego obrazu.
Barbara Chmara – studentka V roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK na
kierunku Grafika. W 2020 roku otrzymała stypendium ministra nauki
i szkolnictwa wyższego za rok akademicki 2018-2019.
Fotogaleria: Trzeci wymiar natury – wystawa fotografii stereoskopowej Ryszarda Dorożyńskiego, do 27.02.
Ryszard Dorożyński – emerytowany nauczyciel akademicki pasjonuje
się fotografią przyrodniczą i krajobrazową. Dominującym obszarem
jego działań naukowych i dydaktycznych było wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w ocenie stanu środowiska. Jako fotograf tworzy niezwykłe stereofotogramy i różnymi sposobami odtwarza trzeci
wymiar natury.
Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Sztuka w Artusie. Panny Dworskie Velazqueza – dzieło,
które inspiruje, 4.02. (wtorek), godz. 18.30
Nietypowa odsłona cyklu. Tym razem nie będzie wykładem, a multimedialną rozmową, którą Łukasz Wudarski przeprowadzi z filozofką i krytyczką sztuki Maliną Barcikowską – redaktorką i współautorką pracy
„Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej”. Rozmowa skupi
się na historii, ikonografii i niezwykłym oddziaływaniu słynnego dzieła
Diego Velazqueza Panny Dworskie. Wstęp wolny
Sesja teatralna w kontakcie. Ciepło-zimno, 8.02. (sob.), godz. 11.00-17.00
Tematem teatralnych poszukiwań będzie temperatura emocji. W programie trening emocjonalny i budowanie etiud, w których będziemy
konfrontować skrajne emocje, szukając ich naturalnej ekspresji.
O godz. 17.00 otwarty pokaz prac etiudowych.
Zajęcia poprowadzi instruktor teatralny i coach – Ela Lewandowicz. Bilet: 30 zł
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Ragnar Ólafsson – Koncert, 17.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Nowy cykl koncertów w kameralnej przestrzeni Domu Muz. Na pierwszy
ogień idzie Ragnar Ólafsson – muzyk, multiinstrumentalista i kompozytor
z Islandii. Jego muzyka to mieszkanka nastrojowego grania i folkowego szlifu. Bilety: 15 zł ulgowy, 20 zł normalny
Wieczór rękodzieła – wyplatamy kosze, 19.02. (środa), godz. 17.00
Wyszydełkujmy średniej wielkości koszyk z grubego sznurka, poznamy też
kilka sztuczek. Zapewniamy materiały i narzędzia do pracy.

Filia Dom Muz, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12

Akcja abstrakcja – wystawa prac powarsztatowych
12.02. (środa), godz. 18.30, do 29.02.
Podsumowanie warsztatów rodzinnych, które odbyły się w styczniu. Bawiliśmy się kolorami, łącząc je na różne sposoby. Wstęp wolny
Wydarzenia:
Zimowa Akademia Magii i Przygody: Indiana Jones – na tropie nowej
przygody, 3-7.02., godz. 10.00-14.00
Uczestnicy na zaproszenie Indiana Jonesa wcielą się w rolę podróżników
i odkrywców niezbadanych przestrzeni toruńskiego lewobrzeża. Czy uda im
się odnaleźć ukryte skarby, w tym złoty graal i uratować Toruń?
Dla dzieci w wieku 7-12 lat, cena: 35 zł/dzień; 160 zł/tydzień. Zapewniamy opiekę wraz z ubezpieczeniem i drobnym poczęstunkiem

Każdy lubi być lubiany – otul swój telefon!, 11.02. (wtorek), godz. 18.00
Uczestnicy wykonają kartki lub nietypowe walentynkowe podarunki (etui
na telefon) w różnych technikach plastycznych z wykorzystaniem cytatów
o przyjaźni, miłości i życzliwości. Prowadząca: Joanna Łagan. Bilety: 10 zł
13.02. (czwartek), godz. 12.00
Warsztaty dla grupy zorganizowanej. Informacje: poznanska@artus.torun.pl

Tajemnice Weneckiej Maski – warsztaty rękodzieła i tradycji
karnawałowych, 15.02. (sobota), godz. 11.00
Czym jest maska wenecka? Kiedy powstała? Czy kostiumowe zabawy karnawałowe odbywały się tylko w Wenecji? Uczestnicy sami wykonają maski
weneckie według własnego pomysłu.
Zajęcia poprowadzą: Agnieszka Dąbrowska i Monika Ratajczyk. Bilety: 8 zł, 25 zł bilet rodzinny (2+2)

Raz na cztery lata taka data – warsztaty dobrego humoru
29.02. (sobota), godz. 12.00
Wypadająca raz na cztery lata data 29 lutego to dobry powód, by ponownie
spotkać się na warsztatach wokół poczucia humoru. Uczestnicy poznają
żarty słowne z wybranych czasopism oraz z literatury m.in. teksty M. Białoszewskiego, M. Wańkowicza a także autorstwa dzieci. Poznają również
żarty rysunkowe (między innymi Andrzeja Mleczki, Edwarda Lutczyna, Henryka Chmielewskiego oraz Simona Tofielda), a także będą mogli wykonać
w technice kolażu żartobliwe prace. Prowadząca: Joanna Łagan. Bilety: 10 zł

Filia Dom Muz, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56

Kokedama. Kula miłości – warsztaty florystyczne, 13.02. (czw.), godz. 16.30
Kokedama to nowatorska i stosunkowo młoda metoda uprawy roślin doniczkowych. Na warsztatach tworzymy kokedamy wiszące lub do postawienia.
Zapraszamy wszystkich od 4 roku życia. Prowadząca: Aleksandra Strzelec. Bilet: 25 zł
Piątki z nietypowym imieniem – dzień Walentego w świetlicy
14.02. (piątek), godz. 16.00
Rozpoczynamy cykl piątków w świetlicy, których patronami będą posiadacze nietypowych imion. 14 lutego przypada święto Walentego. Poznamy

historię biskupa Walentego i powód, dla którego został patronem
zakochanych. Przygotujemy krótką etiudę teatralną.

Prowadząca: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

Maluszkowo. Rodzinne zajęcia kreatywne – zmysł dotyku
16.02. (niedziela), godz. 11.00
Nowy cykl dla rodziców z dziećmi, podczas którego będziemy poznawali zmysły dotyku, smaku, słuchu, węchu i wzroku. Na pierwszych
zajęciach poświęconych zmysłowi dotyku będziemy bawili się, na różne sposoby rozwijając małą i dużą sensorykę. Pobawimy się w zagadki
dotykowe, będziemy odkrywać różne faktury. Nauczymy się, jak zrobić
piasek kinetyczny i kolorowe plasto-ciasto. Na koniec poczęstujemy
się wypieczonymi przez nas wygniecionymi i wyciętymi ciastkami bez
cukru. Prowadząca: Agnieszka Dąbrowska. Bilety: 15 zł, 50 zł bilet rodzinny (2+2)
Piątki z nietypowym imieniem - dzień Bogurada w świetlicy
28.02. (piątek), godz. 15.00
W drugiej części zajęć wykonamy rekwizyty, którymi możemy obdarzyć
naszego superbohatera i zbudujemy wymyśloną przez nas postać.
Będziemy pracować różnymi technikami plastycznymi, wykorzystując
nasze zdolności manualne. Prowadząca: Agnieszka Dąbrowska. Wstęp wolny

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

Spektakl Joanny Szczepkowskiej „Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie
odnieść sukcesu”, 2.02. (niedziela), godz. 17.00
Dojrzała kobieta spotyka młodego chłopaka, który jest liderem ekstrawaganckiego zespołu muzycznego. Dla chłopaka wejście w świat
bohaterki jest przekroczeniem magicznego progu. Bilety: 60 i 70 zł
Dawid Kwiatkowski – 13 Tour, 7.02. (piątek), godz. 19.00
Artysta będzie promował swój najnowszy, piąty album „13 grzechów
niczyich”. Zaskoczy fanów rockową energią, przedstawi połączenie
nowoczesnego, elektronicznego brzmienia z mocnym, gitarowym graniem. Bilety: 69 zł, 249 zł – meet and greet
Double Tap, OX, Fossil Flame – koncert, 8.02. (sobota), godz. 19.00
Double Tap - zespół, który powstał w 2012 r. w Gdańsku. Łączy klimaty
hiphopowe, hardcore, a także ekstremalne odmiany metalu. Bilety: 15 zł
Grzegorz Dolniak – Termin przydatności, 14.02. (pt), godz. 18.00, 20.30
Najnowszy program stand-up. Dolniak z charakterystyczną ekspresją
opowie o życiu człowieka w wieku chrystusowym. Wyprzedany
Winda Do Nieba 61/ Vogule Poland, 15.02. (sobota), godz. 21.00
Impreza taneczna. Bilety: 30 zł

Piotr Zola Szulowski – stand up, 16.02. (niedziela), godz. 19.00
Dwukrotny finalista Antrakt Stand Up Festiwal 2016 i 2017 – największego Festiwalu Stand-upu w Polsce. Był jednym z filarów stand-upowej trasy Nowe Rozdanie. Wystąpił również na największej stand-upowej trasie Stand-Up Show. Wyprzedany
Slam Poetycki, 17.02. (poniedziałek), godz. 20.00
Spotkanie prowadzi Justyna Kłosińska. Wstęp wolny

Łydka Grubasa i Zenek Kupatasa, 21.02. (piątek), godz. 20.00
Grupa przygotowała odświeżony repertuar, skupili się na nowych kompozycjach z tegorocznej płyty „Socjalibacja”. Nie zabraknie także żelaznych przebojów i muzycznych niespodzianek. Bilety: 50 zł
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Malik Montana, 22.02. (sobota), godz. 18.30
Polski raper i traper pochodzenia afgańskiego i greckiego. Urodzony
w Niemczech, mieszkał tam do 12. roku życia. Premierowy koncert promujący jego najnowszy materiał „Import/Export”. Bilety: 40, 50, 199 zł
20. Jazz Od Nowa Festival
Jubileuszowa edycja. Połączenie głównego nurtu jazzu z nowymi kierunkami w tej muzyce. Imprezą towarzyszącą będzie wystawa „Tomasz Stańko
w fotografii Andrzeja Tyszki 1982-2014”.
26.02. (środa), godz. 20.00
Shifa (GB), Thomas Galliano Quartet (FR/ISR/DZA). Bilety: 60 zł
27.02. (czwartek), godz. 20.00
Rafał Gorzycki Ensemble XIII (PL/JAP), Daniel Toledo Quartet (ECU/PL)
Bilety: 60 zł

28.02. (piątek), godz. 20.00
Sainkho Namtchylak Sławek Janicki (TUWA/PL), RGG feat. Verneri Pohjola
(PL/FIN) Bilety: 60 zł
29.02. (sobota)
• godz. 20.00 Aula UMK - Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet (PL), Michał Urbaniak Organator (PL/USA). Bilety: 70 zł
• godz. 23.15 Od Nowa - Adam Wendt & Friends (PL)
Kino Niebieski Kocyk:

Niebieski Kocyk dla Dzieci: Marona – psia opowieść, reż. Anca Damian, Belgia/Francja/Rumunia
2019, 9.02. (niedziela), godz. 11.00
Oscar Nominated Shorts – pokaz specjalny, 9.02. (niedziela), godz. 17.00
Pokaz krótkometrażowych filmów aktorskich i animowanych nominowanych do Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.
Judy, reż. Rupert Goold, Wielka Brytania 2019, 17.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Gorący temat, reż. Jay Roach, Kanada/USA 2019, 18.02. (wtorek), godz. 19.00
Psy 3. W imię zasad, reż. Władysław Pasikowski, Polska 2020, 19.02. (środa), godz. 19.00
Kraina Miodu, reż. Tamara Kotevska / Ljubomir Stefanov, Macedonia 2019
24.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Jojo Rabbit, reż. Taika Waititi, Czechy/Niemcy/Nowa Zelandia/USA 2019, 25.02. (wt.), godz. 19.00
Bilety: 12 zł dzieci/studenci, 14 zł pozostałe osoby

Galeria 011:
Malarstwo Natalii Szewczyk - Gesty, do 9.02.
Natalia Szewczyk w 2016 roku obroniła dyplom licencjacki z malarstwa na
Uniwersytecie Śląskim. W 2019 obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski z malarstwa na UMK. To pierwsza samodzielna prezentacja twórczości.
Malarstwo Elżbiety Wiśniewskiej - Pokój z widokiem
12.02. (środa), godz. 18.00, do 27.02.
Elżbieta Wiśniewska maluje od ośmiu lat. W 2019 roku artystka uczestniczyła w dwóch konkursach plastycznych: Wiersz + Obraz w Sopocie (TPS),
gdzie otrzymała wyróżnienie oraz w konkursie stanowiącym część Festiwalu Jeremiego Przybory w Kutnie, gdzie została laureatką I nagrody. Malarstwo artystki skupia się na krajobrazach z różnych miejsc – Toskanii, Sycylii, Irlandii i rodzimych zakątków.
Galeria Dworzec Zachodni:
Malarstwo Marcina Jaszczaka i Olgi Pelipas - Cherez la femme, do 21.02.
Tytuł oznacza „szukaj kobiety”. W swoich pracach artyści ukazują kobietę
jako metaforę twórczej siły przyrody.
Tomasz Stańko w fotografii Andrzeja Tyszki 1982-2014, 26.02.-24.03.
„Ta wystawa to hołd dla Tomasza Stańki, wspaniałego artysty i wyjątkowego człowieka. To także efekt naszej trwającej 36 lat przyjaźni i współpracy.
Każde zdjęcie na tej wystawie to owoc jednej sesji. Ta fotograficzna historia
miała trwać dużo dłużej. Śmierć ją gwałtownie przerwała. Polska straciła
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największego muzyka jazzowego, a ja najbliższego przyjaciela. Był
dla mnie w wielu aspektach życia wzorem. Tomasz (…) był mądrym,
odważnym i błyskotliwym człowiekiem.” (Andrzej Tyszko). Wystawa
towarzyszy 20. Jazz Od Nowa Festival.
Na wystawy wstęp wolny
Galerie czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu godz. 18.0021.00

Aula UMK
ul. Gagarina ul. Gagarina 11, tel. 56 611-42-74

Wieruszka, Twoja wymarzona pomoc domowa – spektakl
6.02. (czwartek), godz. 18.00
Najnowsza komedia Marka Rębacza. Janek (lekarz) i Adam (prawnik)
są szwagrami. Wiodą ustabilizowane życie rodzinne, które może wydawać się nudne. Nieoczekiwanie Adam, który wraca z podróży służbowej na Ukrainę, zapowiada przyjazd poszukującej pracy dziewczyny
(Wieruszki), idealnie nadającej się na pomoc domową. Panowie wyobrażają sobie idealne życie, w którym usługuje im Wieruszka.
Bilety: 65-75 zł

Kabaret Skeczów Męczących w programie „Najśmieszniejszy”
7.02. (piątek), godz. 18.30
Niemal dwugodzinne spotkanie z zupełnie nowymi postaciami wykreowanymi przez doskonale znany Kabaret Skeczów Męczących. Premierowe wcielenia Jarka, Marcina, Karola i Michała przeniosą Was do
historii pozornie absurdalnych i niemożliwych, a tak naprawdę opowiadających o naszej codzienności, pełnej odniesień do bieżących
wydarzeń z kraju i ze świata. Bilety: 70-80 zł
O co biega? - spektakl walentynkowy, 14.02. (piątek), godz. 17.30
i 20.30
Pełna zaskakujących zwrotów akcji historia. Spokojne angielskie
miasteczko, w którym znajduje się dom pastora Lionela Toopa i jego
pięknej żony, byłej aktorki Penelopy Toop. Podczas nieobecności pastora, jego żonę odwiedza niezapowiedziany gość – kolega sprzed lat,
z czasów teatralnych. Niewinne plany na wieczór zamieniają się w niekończącą się zabawę w chowanego, przebieranki i zgadywankę, kto
jest kim. Maraton śmiechu z wiszącą w powietrzu aferą obyczajową
z koloratką w roli głównej. Bilety: 100-120 zł
Koncert Uniwersytecki: Pamiętamy polskie seriale
18.02. (wtorek), godz. 18.00
Koncert z okazji święta UMK. Wystąpią: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Wojskowa z Torunia, Chór Akademicki UMK. Dyryguje Arkadiusz Kaczyński. W programie muzyka z najlepszych polskich seriali
filmowych z lat 60. i 70. m.in.: „Stawka większa niż życie”, „Czarne
chmury”, „Polskie drogi”, „07 zgłoś się”. Wejście na zaproszenia
Rubinowe gody – spektakl, 20.02. (czwartek), godz. 19.00
Grażyna i Marian po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają razem do luksusowego hotelu, by czterdziestą rocznicę ślubu uczcić inaczej, niż
wszystkie poprzednie. I z pewnością wspólny weekend dałoby się
jakoś przecierpieć, gdyby nie tajemniczy gość spod łóżka, oraz portier, który zależność pomiędzy państwem z- i spod łóżka definiuje jako
erotyczny trójkąt, będący odskocznią od szarej, małżeńskiej codzienności. Czy naszych bohaterów czeka polityczny skandal na szczytach
władzy? I kto wyjdzie obronną ręką z sytuacji, która dla wszystkich
stron jest niekomfortowa?

20 lat po Metrze - musical, 28.02. (piątek), godz. 19.00
Bijący rekordy popularności, polski musical. Tytuł może wskazywać na
nawiązanie do kultowej produkcji sprzed lat, jednak jest to zupełnie nowa
historia osadzona w dzisiejszych realiach. Przeplatające się wzajemnie
intryga z miłością i współczesny show-biznes z całkiem wydawałoby się
przyziemnymi sprawami, jak przyjaźń czy problemy dnia codziennego.
Dopełnieniem tej nietuzinkowej produkcji jest świetna muzyka, która jest
mieszanką typowych melodyjnych piosenek musicalowych ale również nowych, współczesnych brzmień elektronicznych. Bilety: 80-100 zł
20. Jazz Od Nowa Festival, 29.02. (sobota), godz. 20:00, AULA UMK
(szczegóły wyżej)

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 Czarneccy
- Wielki Makro Świat, Idee, Autostrada dźwięku, do 3.02.2020, Wahadło Foucaulta, Połącz się!,
do 15.05., Przytul Polskę. do 30.06.
Centrum Innowacyjnej Edukacji, ul. Władysława Łokietka 1-3: Ścieżki dorastania
CNMW czynne: wtorek-piątek: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00
CIN czynne: wtorek-niedziela; godz. 9.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00, 17.0019.00. W godz. 15.00-17.00 happy hours – bilet na zwiedzanie wystawy kosztuje 8 zł.
do 9.02. CNMW czynne od wtorku do piątku w godz. 10.00-16.00 (bez tur zwiedzania), w soboty
i niedziele w godz. 11.00-17.00. CIE działa w normalnych godzinach pracy.
Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 20 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 45 zł, grupowy 14 zł (grupa min. 10 osobowa)
Warsztaty: 17 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 40 zł, grupowy 14 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 15 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 18 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 15 zł/60 min + 18 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 18 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 20 zł (grupa 10-50 os.)
Zwiedzanie wystawy „Ścieżki dorastania” w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji (Łokietka 1-3):
12 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 30 zł, grupowy 8 zł
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone
4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 20 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw w budynku CNMW i CIE: 10 zł,
można go zakupić wyłącznie w kasach CNMW

Imprezy:
Wtorki z psychologią
Nowy cykl wykładów. Dwa razy w miesiącu zapraszamy na prelekcje przygotowane przez naukowców z Instytutu Psychologii UMK.
• 11.02. (wtorek), godz. 18.00 Gry komputerowe, ruch i rytm w edukacji
matematycznej i terapii dyskalkulii – dr Małgorzata Gut
• 25.02. (wtorek), godz. 18.00 Czy dziewczynki mogą bawić się Barbie? Czyli
o czynnikach kształtujących obraz ciała u dzieci – dr Lidia Wiśniewska-Nogaj
Miejsce: Centrum Innowacyjnej Edukacji. Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona

Warsztaty (od 11.02.):

Dla przedszkoli:
wtorki - Polskie stolice i ich tajemnice
środy - 7 cudów świata (4-6 lat)
czwartki - Planety (4-6 lat)
piątki - Mini laboratorium (5-6 lat)

Dla szkół:
wtorek - Wywody na temat wody, kl. 1-5 SP
środa - Pracownia eksperymentów, kl. 1-5 SP
czwartek - Rzuć okiem na oko, kl. 1-5 SP
Pracownia Biologiczna
wtorek-czwartek - Walka o przetrwania (60 min.), kl. 5-8 SP
piątek - Osmoza bez tajemnic (120 min.), kl. 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe
Pracownia Fizyczna
środa-piątek - Zabawy z ciśnieniem (60 min.), kl. 6-8 SP
wtorek – Fizyka w balonie (120 min.), kl. 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe
Ścieżka tematyczna na wystawie „O obrotach”, kl. 2-8 SP, szkoły ponadpodstawowe
Zajęcia w Centrum Innowacyjnej Edukacji
wtorek – Słowa mają siłę! (90 min.), kl. 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe
piątek – #zdjęciekomórką i co dalej? (90 min.), kl. 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

CENTRUM KULTURY „ZAMEK KRZYŻACKI”
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-08-89
www.ckzamek.torun.pl
Zwiedzanie ruin zamku w godz. 10.00-18.00
Kaplica, refektarz: wystawa średniowiecznych machin oblężniczych
Gdańsko: Młot na czarownice - wystawa narzędzi tortur
Lochy:
- makieta średniowiecznej siedziby krzyżackiej w Toruniu
- wystawa archeologiczna prezentująca przedmioty wykopane podczas prac na zamku przez
archeologów z Wydziału Archeologii UMK
- warsztat strycharski
- ekspozycja Najbardziej piłkarskie wina na świecie
- sala strachu

Wydarzenia:
Zwiedzanie zamku krzyżackiego z pochodniami
8.02. (sobota), godz.17.00

Nocne wydarzenie, podczas którego każdy odwiedzający ma okazję poznać zakamarki i historie kryjące się w murach zamku. Zamkowy przewodnik zabiera do miejsc oraz przeprowadza
przez przejścia, które nie są dostępne na co dzień dla zwiedzających, a późna pora, ciekawe
historie, oraz niezwykle klimatyczna atmosfera sprawia, że podróż po zamku na długo zapada
w pamięci odwiedzających. Wstęp płatny

Zamkowe Kino Zimowe
1.02. (sobota)

• godz.16.00 Film w reżyserii Christophera Nolana. Zdobywca 12 nagród i 56 nominacji.
W rolach głównych: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden. Rok produkcji 2017
• godz. 19.00 Film w reżyserii Stevena Spielberga. Zdobywca 10 nagród i 33 nominacji.
W rolach głównych: Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd. Rok produkcji 2015

2.02. (niedziela)

• godz. 16.00 Film w reżyserii Bena Afflecka. Zdobywca 20 nagród i 44 nominacji. W rolach
głównych: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman. Rok produkcji 2012
• godz. 19.00 Film w reżyserii Alfonso Cuaróna. Zdobywca 52 nagród i 43 nominacji. W rolach
głównych: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris. Rok produkcji 2013
Wstęp wolny. Informacje o tytułach: 56 621 08 89, 56 621 03 35

Ferie zimowe – Animowane zwiedzanie zamku z warsztatami
kaletnictwa
3-7.02. godz. 11.00-13.00
Wstęp płatny biletowany 1/2 ceny biletu

Bal karnawałowy – zakończenie ferii zimowych
9.02. (niedziela), godz. 12.00-14.00

Zabawa w towarzystwie Komtura i braci zakonnych – bal dla dzieci. Przybliżenie dzieciom
zwyczajów związanych z karnawałem, kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.
Prezentacja strojów z tańcami integracyjnymi, wspólna zabawa przy muzyce. Słodki poczęstunek. Wybranie króla i królowej balu. Gry i konkursy z nagrodami.
Indywidualne osoby dołączone do grup. Wstęp płatny biletowany 1/2 ceny biletu

Bilety: 75-85 zł

15

M

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

MUZEA

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

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

Wystawa czasowa:

Przy stole z Kopernikiem. Realia konsumpcji i przygotowywania
posiłków na przełomie XV i XVI wieku, do 3.05.

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:

• Ekonomiczna historia Zakonu Krzyżackiego, do 2.02.
• Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku ojczyźnie, do 28.06.
Prof. Roman Czaja - wykład „Handel zakonu krzyżackiego”
1.02. (sobota), godz. 12.00
Wykład profesora z Wydziału Nauk Historycznych UMK przy wystawie
czasowej „Ekonomiczna historia zakonu krzyżackiego”. Wstęp wolny
Rodzinny bal karnawałowy w muzeum, 1.02. (sobota), godz. 15.00
Bal kostiumowy dla dzieci i ich rodziców, zapewnione poczęstunek,
atrakcyjne zabawy i animacje, drobny upominek na zakończenie zabawy. Bilety: 10 zł do nabycia w kasie i na www
OBRAZowo rzecz ujmując – Juliusz Kossak, 6.02. (czw.), godz. 16.00
Muzeum wznawia cieszący się popularnością cykl przybliżający sylwetki
znakomitych malarzy i rzeźbiarzy polskich, których prace znajdują się
w jego zbiorach. Kustosz Anna Kroplewska-Gajewska w cyklu dziesięciu
kolejnych spotkań przedstawi życie i twórczość wybranych artystów. Bile-

ty: 15 i 10 zł do nabycia w kasach muzeum oraz na stronie internetowej.

Dies Natalis Copernici – 547. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
19.02. (środa), godz. 17.00
Coroczna impreza z okazji urodzin wielkiego astronoma. Program
dostępny będzie na tydzień przed uroczystością na stronie www

Wieża Ratuszowa

Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-16.00
Bilety: Sale ekspozycyjne 17 zł, 12 zł ulgowy
Wieża 17 zł, 12 zł ulgowy, sale ekspozycyjne + wieża 29 zł, 22 zł ulgowy

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

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

, do 15.03.

Imprezy:

Białe Wakacje w Muzeum, do 9.02.
Turnus półkolonii dla osób indywidualnych oraz zajęcia muzealne dla grup zorganizowanych.
Szczegółowy program dostępny na www. Informacje: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-31
Przez wieki i kontynenty – Muzeum za 2 zł, 25.02.-6.03.
Wielka akcja edukacyjna przygotowana dla grup zorganizowanych. Koszt udziału to tylko 2 zł.
Szczegółowy program na www. Informacje: Dział Edukacji, tel. 56 660-56-31

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

Wystawy czasowe:
Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu, do 31.05.
Na podstawie historii naszej instytucji w nieszablonowy sposób przedstawiamy rolę i funkcjonowanie organizmu muzealnego.

Wystawa czasowa:

Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00

Bilety: sale ekspozycyjne: 14 zł, 11 zł ulgowy
film „Księga Toruń” 3D 14 zł, 10 zł ulgowy
sale ekspozycyjne + film 3D „Księga Toruń” 23 zł, 18 zł ulgowy

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9/11
Wystawa stała: Pasja podróżowania
Wystawy czasowe:
•W

poszukiwaniu ciszy. Góry Europy w obiektywie Arkadiusza
Palasińskiego, do 16.02.
• Nasz Bałtyk, 28.02. (piątek), godz. 17.00 – wernisaż
Wystawa prezentująca fotografie z wypraw żeglarskich długoletniej,
nieżyjącej już kustosz muzeum Agaty Rissmann oraz jej męża Marka.
Zapis wspólnej pasji do Bałtyku, miłości do morza, przyrody i podróży.
Spotkania:

W cieniu Jedwabnego Szlaku – konno po bezdrożach Kaukazu, Iranu
i Azji Centralnej, 13.02. (czwartek), godz. 17.00
Spotkanie z Jackiem Jasińskim, architektem i archeologiem, z zamiłowania koniarzem i podróżnikiem. Wstęp wolny
Bilety: Sale ekspozycyjne 14 zł, 11 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników,
biesiady piernikowe
Wystawa czasowa:

Wystawa stała: Świat Orientu
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Bilety: interaktywna wystawa 17 zł, ulgowy 13 zł, 1 film w technice 4D – miejsca siedzące 17 zł,
ulgowy 13 zł; miejsca na antresoli 15 zł, ulgowy 11 zł

Biało-czarne. Toruń w cieniu swastyki (1939-1945), do 8.03.

Spotkania:

Wystawa czasowa: August II i jego kamień filozoficzny
Bilety: Sale ekspozycyjne 14 zł normalny; 11 zł ulgowy

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 14 zł, 11 zł ulgowy, warsztaty wypieku: 14 zł, 11 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 18 zł, 13 zł ulgowy

Z serca fabryki. Historia fabryki Kopernik 1951-1982, do 31.05.

Parki Etnograficzne:

Park Etnograficzny w centrum Torunia: wtorek-piątek: 9.00-15.00, sobota, niedziela: godz.
10.00-15.00
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00
Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. W środy wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 1.02. (sobota), godz. 10.00-14.00
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii
Kulturowej, 9.02. (niedziela), godz.12.00
Po raz pierwszy obchodzimy święto, ustanowione przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Spacer po wystawie „Anatomia muzeum…”.
Prowadzenie Olga Kwiatkowska. Bilet: 6 zł, ulgowy 4 zł

Posłuchajcie, ja was proszę… Pieśni – siostry, 12.02. (śr.), godz. 18.00
43. spotkanie z cyklu „Żywot pieśni, pieśni żywota” polegającego na
wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych związanych z różnymi momentami
życia i kalendarza obrzędowego na wsi. Tym razem zaśpiewamy utwory
o zróżnicowanej tematyce, a kluczem ich doboru będzie pokrewieństwo.
Zaprezentowane zostaną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków
i śpiewaczek. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 5 zł
Etnowyprawka Malucha: Tkaniny!
13.02. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
14.02. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Cykl adresowany do małych dzieci i ich opiekunów. W lutym ruszymy
tropem tkanin, poznamy ich faktury i kolory. Będzie czas na bujanie,
zabawę „a kuku” i furkotanie kawałkami materiałów. Nie zabraknie elementów wokalnych.
Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia w niewielkich grupach, warto zabrać odzież
dla dziecka i dorosłego na przebranie. Bilety: 25 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), zapisy
(3 -11.02.): edukacja@etnomuzeum.pl z dopiskiem: etnowyprawka

Karnawałowa zaprawa taneczna, 21.02. (piątek), godz. 18.00-21.00
Warsztaty polskich tańców tradycyjnych dla początkujących i średniozaawansowanych. Uczestnicy poznają podstawowe kroki mazurka i polki
oraz niektórych tańców popularnych na miejsko-wiejskich potańcówkach.
Prowadzenie: Marta Domachowska. Opłata w kasie równoznaczna z rezerwacją miejsca. Koszt
udziału: 25 zł/3h. Uczestnikom przysługuje ulgowy wstęp na potańcówkę następnego dnia.

Potańcówka karnawałowa z kapelą Przodki i Kapelą Towarzyską
22.02. (sobota), godz. 18.30
Polki i oberki, wiwaty i owijoki, a także zabawy taneczne rodem z wiejskiej izby zagrają uczniowie wiejskich muzykantów. Kapela Przodki
gra muzykę tradycyjną ze wschodniej Wielkopolski i ziemi sieradzkiej.
Żywiołowe pląsy przetykane będą bardziej nastrojowym repertuarem
w wykonaniu Kapeli Towarzyskiej. Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy. Zakupu można dokonać
od 12.02. oraz w dniu imprezy w kasie Muzeum.

Muzeum +, 27.02. (czwartek), godz.12.00
103. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej
55+. W 2019 roku Muzeum Etnograficzne świętowało 60 urodziny. Jubileusz skłania do spojrzenia wstecz. Zwiedzimy jubileuszową wystawę,
porozmawiamy o pierwszym zetknięciu z naszą instytucją, a także o tym,
w jaki sposób można przekazywać przedmioty do muzealnej kolekcji.
Prowadzenie: Olga Kwiatkowska. Bilety: 4 zł

Ferie w Muzeum dla odbiorców indywidualnych:

Bajeczne czwartki, 6.02., godz. 12.00 - Spotkania z bajką ludową połączone z działaniami twórczymi dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich opiekunów. Bilety: 5 zł, sprzedaż przed zajęciami
Kociołek ze sztuką, 7.02. (piątek), godz. 11.00-13.00
Warsztaty twórcze dla dzieci od lat 8. Zajęcia inspirowane muzyką i sztuką ludową.
Koszt udziału: 10 zł/2 h. Materiały do zajęć zapewnia organizator

Edukacja (od 11.02.):

Dla przedszkoli:
Tradycja w małym paluszku (powyżej 4 lat) Bilety: 9 zł
Dla szkół: Od Trzech Króli do zapustów, W klasie pod Białym Orłem. Bilet: 5 zł
Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z minimum dwutygodniowym
wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43

FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ
ul. Podmurna 93, tel. 56 652-21-86, www.zawacka.pl
Wystawa stała: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
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:

Rafael Chwoles. Portrety wileńskie z lat 1940-1958
4.02. – wernisaż, wystawa do 24.04.
24 portrety namalowane w technice olejnej przez Rafaela Chwolesa w latach 1940-1958, w czasie jego pobytu w Wilnie. Przedstawiają rodzinę,
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przyjaciół i znajomych malarza z okresu wileńskiego. przed jego repatriacją do Polski w 1958 r.

PLANETARIUM

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. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy.
Bilety: 5 zł, 3 zł ulgowy, 30 zł grupowy (min. 10 osób), przewodnik w języku polskim - 20 zł,
przewodnik w języku angielskim - 40 zł

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 zł dorośli
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

MUZEUM ZABAWEK I BAJEK
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl
Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek,
misiów, wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale
również wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat,
projekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla
dzieci i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00, www.muzeum.grebocin.pl
Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00
Warsztaty z zakresu historii papiernictwa, drukarstwa i kaligrafii na wesoło. Poziom dostosowany do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, indywidualni zwiedzający.
Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena: 20 zł/os. Wiek: 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00,
edukacja@grebocin.pl
Tajna drukarnia Solidarności - mobilna ekspozycja, prezentująca przeniesioną z prywatnego
domu podziemną drukarnię toruńskiego środowiska Solidarności, której nigdy nie udało się
namierzyć i zlikwidować peerelowskim służbom bezpieczeństwa.
Bilety:
grupy zorganizowane oraz turyści indywidualni
zwiedzanie z przewodnikiem (warsztaty, oprowadzanie): pon.-pt.: 20 zł/os, sob.: 22 zł/os
przedszkolaki, os. niepełnosprawne (za okazaniem legitymacji): pon.-pt.: 18 zł/os,
sob.: 20 zł/os
dzieci do lat 3, nauczyciele i opiekunowie grup (1 op. na 15 os): wstęp wolny

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 powierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy
dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznajemy
Słońce jako jedną z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać ufoludki...
Wesoła i dynamiczna opowieść o kosmosie dla widzów wieku 7-10 lat.

Makrokosmos

Wirtualna podróż do granic poznawalności Wszechświata, gdzie piękno i harmonia mieszają się z monstrualnymi zjawiskami. Niezwykłe animacje oparte na najnowszych badaniach
ukazują Ziemię jako drobinę zawieszoną w wielowymiarowej przestrzeni. Startując z jej powierzchni, napotykamy sztuczne satelity, planety, gwiazdy, galaktyki, by w końcu ogarnąć
Wszechświat w największej skali. „Makrokosmos” to także opowieść o poszerzaniu wyobraźni i wiedzy o Kosmosie. To dzięki Kopernikowi zrozumiano, że nasz świat jest tylko jedną
z wielu planet, a granice Kosmosu sięgają znacznie dalej niż się wydawało.
Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka” i „Mój kumpel Niko” a także popularnonaukowe „Meteoplanet”, „Poza horyzontem”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia” oraz
„Ziemia – planeta Kopernika”.
Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty:
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30; poniedziałki (z wyjątkiem 9 lutego) – nieczynne
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł; normalny 15 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17/20 zł

multimedialna wystawa interaktywna Baza MARS#17

Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym członkowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego,
by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu „Czerwonej
Planety” czy właściwe gospodarowanie energią. 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: od wtorku do piątku: informacja dla osób indywidualnych w kasie biletowej;
w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15; w niedziele wejścia
o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30; poniedziałki (za wyjątkiem 3 lutego) – nieczynne
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł

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 minerałów. W czterech narożnikach
wystawy przygotowano plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia
ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka.
Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00;
w niedziele wejścia o godz. 11.15, 13.00, 14.30, 16.00; poniedziałki (za wyjątkiem 3 lutego)
– nieczynne
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
Uwaga! 1-7.02. zmiana repertuaru, szczegóły na www
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GALERIE

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU”
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl
Wystawy:
Dyplom 2019, 28.02. (piątek), godz. 19.00, do 5.04.
Wydział Sztuk Pięknych UMK zaprasza na wystawę wyróżnionych prac
dyplomowych studentów kierunków: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Sztuki
Mediów i Edukacji Wizualnej oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
i Ochrony Dóbr Kultury. Bilety: 5/8 zł
Artuum mobile: świat Saskii Boddeke & Petera Greenawaya, do 1.03.
Organizowana wraz z Fundacją Tumult wystawa zbudowana wokół twórczości pary artystów sztuk wizualnych. Autorką koncepcji wystawy jest
Saskia Boddeke. Pierwsza część to multimedialna instalacja jej autorstwa, stanowiąca interpretację motywu czterech jeźdźców Apokalipsy.
W drugiej części zapraszamy do „Atelier Greenawaya”. Projektowi towarzyszy przegląd filmów Petera Greenawaya oraz innych twórców europejskich, inspirujących się w swojej twórczości malarstwem. Bilety: 15/20 zł
Outing: Kolekcja 2019, do 9.02.
Na wystawie Kolekcji Sztuki CSW prezentowane są przede wszystkim najnowsze nabytki oraz dary od artystów. Bilety: 5/8 zł
Piotr Krzymowski. Homo cellularis, do 6.02.
Artysta odnosi się do badań na temat naszych zachowań w mediach społecznościowych oraz użytkowania urządzeń elektronicznych. Skupia się
na symbolach takich jak hasztag czy emotikony, aby poddać je analizie
i wydobyć z nich nowe znaczenia. Bilety: 5/8 zł
Ex Digitalis Salon 2019, do 2.02.
Wystawa prac Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Cyfrowego i wystaw towarzyszących: Laureatów poprzedniej edycji Ex DIGITALIS 2017:
Pawła Bińczyckiego i Aleksandry Hachuły, oraz wystawy jubileuszowej
Marka Głowackiego. Wstęp wolny
Wydarzenia:

Wystaw się w CSW – konkurs fotograficzny
Wydarzenie, które ma na celu stworzenie niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania
własnej twórczości szerszej publiczności. Ogłoszenie wyników: 24.02. Wernisaż prac laureatów
konkursu: 20.03., godz. 19.00

Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
6.02. (czwartek)
• godz. 16.30-17.15 „Outing! Kolekcja 2019”, opr.Dawid Lewandowski
• godz. 17.15-18.00 „Piotr Krzymowski. Homo cellularis”, oprowadza
Mateusz Kozieradzki
• godz. 18.00-19.00 „Artuum Mobile: Świat Saskii Boddeke & Petera
Greenawaya”, oprowadza dr Radosław Osiński
Zbiórka przy recepcji. Tego dnia CSW będzie czynne do godz. 20.00.Wstęp: 1 zł, bez zapisów.

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 15.02. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące aktualnym wystawom.
Dla dzieci w wieku 5-11 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Zmysłoteka, 5, 12, 19, 26.02. (środy), godz. 16.30-18.00

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 80 zł karnet na 4 wejścia (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl, 56 610-97-16

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Wtorki ze sztuką, 4.02. (wtorek), godz. 12.00
Działania do aktualnych wystaw. Wstęp: 1 zł, zapisy w recepcji CSW
Kino dla seniora – cykl filmoznawczy, 12.02. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Judy”, reż. Rupert Goold, Wielka Brytania, 2019
Prelekcja i dyskusja: dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Spacer po aktualnych wystawach, 18.02. (wtorek), godz. 12.00
Oprowadza: Radosław Osiński. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

Seniorskie ujęcia, 26.02. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Wstęp wolny, bez zapisów
Komputer krok po kroku, 27.02. (czwartek), godz. 12.00

Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: bibilioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury

Wykłady w Czytelni: spotkanie z Arvydasem Žalpysem towarzyszące
wystawie „Artuum Mobile”, 4.02. (wtorek), godz. 17.00
Wykład dotyczyć będzie współczesnego malarstwa europejskiego w odwołaniu do twórczości plastycznej Petera Greenawaya. Wygłosi go Arvydas Žalpys – litewski artysta, kurator oraz dyrektor galerii Meno Parkas
w Kownie. Wstęp wolny
Ferie z książką: „Szara krowa w żółte paski” – warsztaty dla dzieci
8.02. (sobota), godz. 11.00
Warsztaty rodzinne prowadzone przez autorkę książki Urszulę T. Myszkorowską. Wiek uczestników: 4-7 lat. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Bilety: 10 zł
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 12.02. (śr.), godz. 18.15
Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. Inspiracją do rozmowy będzie książka „Zły Pan” Gro Dahle i Sweim Nyhusa.
Wstęp wolny

Boznańska. Non finito – spotkanie autorskie z Angeliką Kuźniak
13.02. (czwartek), godz. 18.00
Autorka świetnej biografii Olgi Boznańskiej. Porozmawiamy o artystce,
która zdobywała nagrody, była sławna, jej prace prezentowane były na
wielu wystawach, a portrety chętnie zamawiane. Czy była spełnioną artystką, spełnionym człowiekiem? Prowadzenie: Anna Kompanowska. Wstęp wolny
Orient Express: Sztuka bycia kobietą, 20.02. (czwartek), godz. 17.00
Opis w dziale Inni organizatorzy. Wstęp wolny

Kurs kaligrafii: bastarda, 23.02. (niedziela), godz. 12.00
Warsztatowe spotkania z kaligrafią, do których można dołączyć w każdej
chwili. Prowadzenie kursu: Aleksandra Ćwikowska. Bilety: 30 zł/ warsztat (pakiet dziesięciu
warsztatów: 250 zł, pakiet pięciu warsztatów: 140 zł). Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Historia mody: Norki czy selskiny? O modzie na futra, cz. 2
25.02. (wtorek), godz. 18.00
Kontynuacja styczniowego spotkania – opowiemy o modzie na futra od
połowy XIX w. Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny
Spacer tematyczny: Nie tylko o mostach tymczasowych i kolejkach
gondolowych – wiślane ciekawostki, 28.02. (piątek), godz. 17.00
Prowadzenie: Marcin Orłowski. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Bilety: 8 zł

Centrum Sztuki Filmowej

Przegląd filmów towarzyszący wystawie „Artuum Mobile”

• 6.02. (czwartek), godz. 18.00 Edvard Munch, reż. Peter Watkins, 1974
• 13.02. (czwartek), godz. 18.00 Goltzius and the Pelican Company, reż. Peter Greenaway, 2012
• 20.02. (czwartek), godz. 18.00 Paula, reż. Christian Schwochow, 2016
• 27.02. (czwartek), godz. 18.00 Eisenstein w Meksyku, reż. Peter Greenaway, 2015
Bilety: 12/14 zł
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Kino Jazz IV: Ella Fitzgerald. Just One of Those Things,
reż. Leslie Woodhead, 2.02. (niedziela), godz. 20.00. Bilety: 12/14 zł
Spotkanie filozoficzne z filmem, 5.02. (środa), godz. 18.00
Przedpremierowy pokaz filmu Matthias i Maxime, reż. Xavier Dolan,
Francja, 2019. Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim.
Bilety: 12/14 zł

Kino dla seniora, 12.02. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Judy”, reż. Rupert Goold, Wielka Brytania, 2019. Bilety: 10 zł
Z Organkiem o filmach, 25.02. (wtorek), godz. 18.00
Cykl spotkań i dyskusji, którego stałym gościem jest Tomasz Organek.
Pokaz filmu „Marianne i Leonard: Słowa miłości”, reż. Nick Broomfield,
USA, 2019. Bilety na film: 12/14 zł, na spotkanie wstęp wolny!
Seniorskie ujęcia, 26.02. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Wstęp wolny

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście od ul. Ducha Św. 6
tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl
Ewa Kulesza - Światłoczułość, do 1.03.
Mikroświat wystawy rozgrywa się w gamach szarości, wybrzmiewając
subtelnie w przestrzeni swoją spopieloną obecnością. (...) Zespół obiektów, z których większość Ewa Kulesza przygotowała specjalnie na wystawę w Wozowni, buduje w przestrzeni galerii niespieszną, kontemplacyjną, a nawet medytacyjną narrację o poetyckim wydźwięku. (Marta Smolińska)
Paulina Stasik - Promieniowanie ciszy, do 2.02.
Tematem, który artystka podejmuje ciągle na nowo, jest człowiek jako
byt tożsamy, w którym w skali mikro ujawnia się cały świat, tworzący
myślącą i odczuwającą całość.
Marzena Tauer-Konecka - Pamięć ujarzmiona
7.02. (piątek), godz. 18.00, do 1.03.
Zamysł namalowania życiorysu powstał wiele lat temu, ale musiało
upłynąć trochę czasu, by można go było zrealizować. Bo czas daje dystans: i do spraw, które się kiedyś wydarzyły, i do siły naszych przeżyć
– uspokaja, równoważy emocje. Stajemy się też bardziej sentymentalni.
Chciałam ocalić mój wielki, mały świat od zapomnienia." (Marzena Tauer-Konecka)
Artystka ukończyła WSP w Bydgoszczy. W latach 1976–1982 pracowała
w Toruńskim Towarzystwie Kultury, gdzie stworzyła i prowadziła dwie
galerie. Od stanu wojennego zajmowała się projektowaniem i wytwarzaniem unikatowej odzieży. W 1990 r. wyjechała do USA. Po powrocie
w 1996 r. otworzyła w Toruniu antykwariat. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na UW w Instytucie Historii Sztuki.
„Rzuć troski, lej wino” – wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego
i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, 7.02. (pt), godz. 18.00, do 1.03.
Konfraterni Artystów - zrzeszeniu działających w Toruniu twórców przyświecał jasny cel – odbudowania życia umysłowego i artystycznego
miasta. W kulturze upatrywano ważnego czynnika odnowy polskiej państwowości. Na wystawie, której tytuł zaczerpinięty został z pieśni Konfraterni Artystów, pokazane zostaną m.in. akwarele Brunona Gęstwickiego ukazujące Toruń ok. 1920 r., a także plakaty – oprócz Gęstwickiego,
autorstwa Stefana Wojciechowskiego, Eugeniusza Grosa czy Edwarda
Karnieja. Wystawa ma przybliżyć klimat intelektualnego i artystycznego
pierwszych lat po powrocie Torunia do wolnej Polski.
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Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00

Wydarzenia:
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Pauliny Stasik
„Promieniowanie ciszy” w ramach finisażu, 2.02. (niedz.), godz. 12.00
Wstęp wolny

Architektura w Wozowni: Kazimierz Ulatowski. Album architekta –
wykład Cezarego Lisowskiego, 11.02. (wtorek), godz. 18.00
Hala wystawowa na Bydgoskim Przedmieściu, siedziba Dyrekcji Lasów
Państwowych przy ul. Mickiewicza czy gmach Kasy Chorych – to jedne
z najbardziej rozpoznawalnych realizacji architektonicznych międzywojennego Torunia. Ich architekt Kazimierz Ulatowski (1884–1975) w znaczący sposób wpłynął na kształt miasta. Na spotkaniu zaprezentowana
zostanie jego sylwetka. Cezary Lisowski – historyk sztuki, kurator wystaw i projektów artystycznych. Prowadzi badania z zakresu architektury XX wieku i polskiego wzornictwa. Wstęp wolny
Konfraternia Artystów w Toruniu – wykład Anny KroplewskiejGajewskiej, 18.02. (wtorek), godz. 18.00
Wykład będzie dotyczył zarówno działalności Konfraterni Artystów,
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Toruniu, jak i Kazimiery Żuławskiej, dzięki zabiegom której Stanisław Ignacy Witkiewicz miał dwie
prapremiery sztuk w toruńskim teatrze, wystawę w TPSP i dwa wykłady.
Anna Kroplewska-Gajewska – kierowniczka zbiorów malarstwa i rzeźby
polskiej w Muzeum Okręgowym w Toruniu, kuratorka, autorka tekstów
z zakresu historii sztuki nowożytnej i nowoczesnej. Wstęp wolny

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8
Dla uczczenia 100-lecia powrotu Torunia do Polski, do 18.02.
Wystawa dzieł artystów plastyków z Toruńskiego Okręgu ZPAP.
Przmysław Klimek – malarstwo, 28.02. (pt.), godz. 17.00, do 23.03.
Adiunkt na Wydziale Malarstwa w ASP w Warszawie.
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
Nasze Miasto, do 18.02.
Wystawa z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Rysunki, grafiki i prace malarskie dzieci i młodzieży z różnych ośrodków w kraju.
Czarno-białe i w kolorze, do 25.02.
Pochodzące z różnych stron świata prace dziecięce łączy technika
wykonania, którą jest linoryt.
Wystawa prac uczniów High School of Fine Arts „Nicolae Tonitza”
w Bukareszcie, 21.02-30.03.
Różnorodna, bogata w formie i treści wystawa jest prezentacją prac
uczniów czołowej w Rumunii, działającej od 1949 roku szkoły plastycznej.
Krajobrazy – pejzaż w malarstwie dzieci i młodzieży, 28.02-30.03.
Prezentacja prawie setki pochodzących ze zbiorów Galerii kompozycji
malarskich, których autorzy, dzieci i młodzież z różnych stron świata,
zainspirowani otaczającą ich naturą sięgnęli do motywów pejzażu.

Filia na ul. Kościuszki 41/47

Wystawa prac dzieci z Hong Kongu, do 2.03.
Prezentacja ponad stu prac malarskich i rysunkowych powstałych w kilku placówkach Hong Kongu z okazji Chińskiego Nowego Roku 2020.
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

GALERIA FORUM WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK
ul. Sienkiewicza 30/32
Kolekcja Skłudzewska - Przestrzeń Przyrody - Malarstwo, Grafika,
Rzeźba, Rysunek, Obiekty, Tkanina, do 6.02.
Artysta vs Kurator – Nagroda AvsK 2019: Piotr Czyż - Punktualność
14.02. (piątek), godz. 17.00 Kurator: Magdalena Gęborys
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

U TEOLOGÓW - AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI UMK
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37
Akademicka Przestrzeń Sztuki UMK - U Teologów
Artur Majka - Kardiogramy tożsamości – Camino (malarstwo, grafika
i rysunek), do 24.02.
Artur Majka - urodzony w Tarnowie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. Obecnie
mieszka i pracuje w Paryżu. Artysta hołduje sztuce, „która swą formę
bierze z linii samego życia".
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej i Bulwarze Sztuki
przy CSW, tel. 604-967-852, www.galeriarusz.art.pl
Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzystuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

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, Fotogalerii, Galerii 011, Dworzec Zachodni i Galerii Artus w dziale Centra
Kultury)

KINA
CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl
Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)
premiera: 7.02.

akcja, sci-fi USA 2020, reżyseria: Cathy Yan, występują: Margot Robbie, Mary Elizabeth
Winstead

Kłamstewko, premiera: 7.02.

dramat, komedia Chiny, USA 2019, reżyseria: Lulu Wang, wystepują: Awkwafina, Shuzhen Zhou

Ukryte życie, premiera: 7.02.

biograficzny, dramat, wojenny Niemcy, USA 2019
reżyseria: Terrence Malick, występują: August Diehl, Valerie Pachner

365 dni, premiera: 7.02.

erotyczny Polska 2020, reżyseria: Barbara Białowąs, występują: Anna-Maria Sieklucka,
Michele Morrone

Monos, premiera: 7.02.

dramat Argentyna, Holandia, Niemcy, Szwecja, Kolumbia, Urugwaj 2019
reżyseria: Alejandro Landes, występują: Sofia Buenaventura, Moises Arias

Gang zwierzaków, premiera: 7.02.

animacja, komedia Niemcy, Chiny, Wielka Brytania 2019, reżyseria: Reinhard Klooss

Dżentelmeni, premiera: 14.02.

kryminał, akcja USA 2020
reżyseria: Guy Ritchie, występują: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam

Wyspa Fantazji, premiera: 14.02.

horror, przygodowy USA 2020, reżyseria: Jeff Wadlow, występują: Michael Peña, Maggie Q

Zenek, premiera: 14.02.

biograficzny Polska 2020, reżyseria: Jan Hryniak, występują: Jakub Zając, Krzysztof Czeczot

Zew krwi, premiera: 21.02.

przygodowy USA 2020
reżyseria: Chris Sanders, występują: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy

Bad Boy, premiera: 21.02.

sensacyjny Polska 2020
reżyseria: Patryk Vega, występują: Antoni Królikowski, Katarzyna Zawadzka

Sonic. Szybki jak błyskawica, premiera: 28.02.
animacja, przygodowy USA 2020
reżyseria: Jeff Fowler, występują: James Marsden, Jim Carrey

Emma, premiera: 28.02.

dramat, komedia USA, Wielka Brytania 2020
reżyseria: Autumn de Wilde, występują: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn

Brahms: The Boy II, premiera: 28.02.

horror USA 2020
reżyseria: William Brent Bell, występują: Katie Holmes, Ralph Ineson

Swingersi, premiera: 28.02.

komedia Polska 2020
reżyseria: Andrejs Ekis, występują: Ilona Ostrowska, Michał Koterski
(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury
– Od Nowa)

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

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77
www.mdktorun.pl
Nowa Scena Muzyczna: Karnawał w klasyce, 1.02. (sob.), godz. 18.00
Koncert studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: Karolina Pankowska - mezzosopran, Natalia Szydło - sopran, Michał Jopek - tenor, David
Roy - baryton; akompaniament -Dorota Demidowicz
Teatru Studio P - O piosence autorskiej, 4.02. (wt.), godz. 17.00-19.00
Portret Wojciecha Młynarskiego i jego najpiękniejsze piosenki. Pokaz filmu dokumentalnego, który współtworzyła aktorka Anna Kaźmierowska-Golc. Wstęp wolny
Turniej Gier Bitewnych
8.02. (sobota), godz. 9.00-19.00, 9.02. (niedziela), godz. 9.00-16.00
Rozgrywki indywidualne w systemie Warhammer dla uczestników od 16 lat

Zakochaniec, 14.02. (piątek), godz. 18.00
Wieczór walentykowy z Teatrem Tańca „Akro” i Zespołem Tańca Współczesnego „Hulaj Noga” z OPP Dom Harcerza
Karnawałowy Bal dla dzieci: Zespół „Psotki i Śmieszki”
15.02. (sobota), godz. 11.00-13.00
Koncert dla Babci i Dziadka - zespół „Psotki i Śmieszki”, 21.02. (piątek)
Toruński Bal Integracyjny „Gwiezdne wojny”, 22.02. (sobota)
Konkurs Wiersze, które lubimy, 28.02. (piątek), godz. 12.00
Konkurs poetycki dla uczniów VII i VIII klas SP - przesłuchania i eliminacje do II etapu

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów – wolontariuszy do Samorządowego Konkursu dla Nastolatków „8 Wspaniałych” do 29.02.

Galeria Młoda: Absolwenci Pracowni Plastycznej Hortus, do 28.02.
Galeryjka Studia P: Alaska. Teatr Życia, luty
Wystawa fotograficzna Lucyny Sowińskiej

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7
tel. 56 622-39-50, www.domharcerza.torun.pl
V Runda Otwartego Turnieju Szachowego, 1.02. (sob.), godz. 10.00-16.00
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2019/2020

Zajęcia feryjne w Ognisku, 3-7.02. Zapisy: tel. 56 622-39-50. Szczegóły na www
V Miejski Konkurs Wokalny: Piosenki Niespełnionej Miłości
14.02. (piątek), godz. 15.00-18.00
Zakochaniec - walentynkowy wieczór z tańcem, 14.02. (pt), godz. 18.00
Opis wyżej. Miejsce: MDK, Przedzamcze 11. Wstęp wolny

Drużynowe Mistrzostwa Torunia w Szachach szybkich
17.02. (poniedziałek), godz. 10.00-15.00
V Miejski Konkurs Wokalny Zimowa Piosenka
22.02. (sobota), godz. 10.00-16.00 Dla uczniów szkół podst. (zgłoszenia do 11.02.)
Wystawy:
Portret w bordiurze Wystawa prac uczniów Danuty Ciechanowskiej
z pracowni plastycznej OPP Dom Harcerza.
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Wystawy czynne od poniedziałku do piątku, godz. 9.00-19.00

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55, www.woak.torun.pl
Spotkania i wykłady:
Wybitne Postacie Historii Fotografii: Jan Saudek i Josef Sudek
– mistrzowie fotografii z Czech, 12.02. (środa), godz. 16.45
Josef Sudek, inwalida wojenny, weteran Wielkiej Wojny, to jeden z najważniejszych artystów czechosłowackich. Jego styl łączył elementy modernizmu i neoromantyzmu, w latach 30. Sudek zyskał nawet przydomek
„Poeta Pragi”. Po II wojnie światowej kontynuował pracę twórczą w komunistycznej Czechosłowacji. W roku 1975, tuż przed śmiercią, pokazał
swoje prace w George Eastman Museum w USA. Dzięki temu jego fotografie zyskały zainteresowanie poza granicami Czechosłowacji. O dwa pokolenia młodszy Jan Saudek najbardziej znany jest ze swojego awangardowego podejścia do aktu. Jego prace często są pastiszami dzieł dawnych
mistrzów albo ikonicznych obrazów popkultury. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista
ds. fotografii WOAK. Wstęp wolny

W Pierwszym Rzędzie: Seniorzy we współczesnym świecie – spotkanie
z dokumentalistką Ewą Ślusarczyk, 26.02. (środa), godz. 18.00
Projekcja filmu „Dzień babci” oraz spotkanie z autorką. Ewa Ślusarczyk
ukończyła filologię rosyjską na UMK, Akademię Fotografii w Warszawie
oraz Przedszkole Filmowe w Wajda School. Jest członkinią Bydgoskiej
Kroniki Filmowej, współpracuje z Centrum Sztuki Filmowej. Film „Dzień
babci” skłania do refleksji na temat kształtu relacji międzyludzkich w czasach smartfonów i mediów społecznościowych. Koordynatorką cyklu jest Karolina
Fordońska – filmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw filmu WOAK. Wstęp wolny

Konkursy:
Do 7 marca można nadsyłać zgłoszenia na festiwal KATAR Muzyka. Do udziału zapraszamy wszystkich młodych muzyków: śpiewających, rapujących, muzykujących, miksujących i tworzących beaty.
W otwartej formule przeglądu mieszczą się zespoły rockowe, metalowe, twórcy nowej elektroniki,
hip-hopu, techno, house’u, neo-folku, indie-rocka i szeroko pojętej muzyki alternatywnej czy nowych
brzmień. Na podstawie nagrań demo uczestnicy są kwalifikowani do koncertu finałowego, który odbędzie się 18.04.. Uczestnikami mogą być osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, które amatorsko zajmują się twórczością artystyczną.
Warsztaty:
15.02. Jak prowadzić kanał na YouTube? Pprowadzenie Marcin Okoniewski, cena: 100 zł,
zgłoszenia do 7.02.
21-23.02. Ogólnopolskie Warsztaty Piosenkarskie, Śpiew estradowy.
Zajęcia prowadzą: Artur Grudziński i Erwin Regosz, cena: 200 zł, zgłoszenia do 14.02.
22.02. Skuteczny tekst w internecie (webwriting) i nowoczesny redaktor online, zajęcia prowadzi
Kasia Toczko, cena: 120 zł, zgłoszenia do 14.02.
22-23.02. Akademia szkolna w nowej odsłonie, zajęcia prowadzi Łukasz Zaleski, cena: 120 zł,
zgłoszenia do 14.02.
29.02.-1.03. cykl warsztatów Zróbmy sobie teatr!, spotkanie II: Jak zbudować ciekawy scenariusz?
Zajęcia prowadzi Magdalena Jasińska, cena: 150 zł, zgłoszenia do 21.02.
Zajęcia edukacyjne:
Konsultacje fotograficzne, 7, 21.02. (piątek), godz. 15.30-18.00
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny
Teatralny rozruch: Wyczarujmy Święta! 15.02. (sobota), godz. 9.00
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska,
cena 5 zł. Zgłoszenia do 15.01.
Poranne figle, psoty i żarty: Wyczarujmy Święta!
15.02. (sobota), godz. 11.00 (I grupa) i 12.15 (II grupa)
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat z opiekunami, prowadząca: Agnieszka
Zakrzewska, cena 5 zł (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia do 15.01.
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Niepodległa, wolna, modna Wystawa plac plastycznych laureatów
Miejskiego Konkursu Plastycznego pod tym samym tytułem.

TEATRY

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

Koncert marzeń

8.02. (sobota), godz. 20.00, 14-15.02. (piątek-sobota), godz. 19.00
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł, szkolny 30 zł

Alicja w Krainie Czarów

Zbiórka przed głównym wejściem do Teatru. Bilety: 15 zł na www lub Biurze Obsługi Widzów.
Uwaga: bezpośrednio przed zwiedzaniem nie ma możliwości zakupu biletu.
Program Teatr i Rodzina (TiR), 29.02. (sobota)
Gdy rodzice/opiekunowie oglądają spektakl, dzieci twórczo spędzają czas na warsztatach pod
opieką animatora. Zapraszamy dzieci, których rodzice wybiorą się tego dnia na spektakl „Dziadek
do orzechów. Nowe historie”. Zapisy: Biuro Obsługi Widzów.
Edukacja w Horzycy
Zachęcamy do rezerwowania miejsc i uczestnictwa m.in. w warsztatach do spektakli, zwiedzaniu
teatru w ramach cyklu „Poznaj teatr”, lekcjach teatralnych oraz warsztatach dla nauczycielek i nauczycieli. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Teatru. Więcej informacji:
edukacja@teatr.torun

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

20-21.02. (czwartek-piątek), godz. 9.00 i 12.00, 23.02. (niedziela), godz. 16.00

Dziadek do orzechów. Nowe historie

28-29.02. (piątek-sobota), godz. 19.00 Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł
Scena na Zapleczu

W co się bawić, 2.02. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 55 zł, ulgowy 45 zł

Gargantua i Pantagruel

22.02. (sobota), godz. 19.00 – premiera
23.02. (niedziela), godz. 19.00
25.02. (wtorek), godz. 11.00 i 19.00
26-27.02. (środa-czwartek), godz. 19.00

Antygona w Nowym Jorku, 6-9.02. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 25 zł
Foyer II piętra

Józef i Maria, 1-2.02. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Pięć róż dla Jennifer

13.02. (czwartek), godz. 19.00, 16.02. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 25 zł

Mazagan. Miasto

1.02. (sobota), godz. 18.00 Miejsce: Lulkowo, ul. Planetarna 8
4.02. (wtorek), godz. 19.00 Miejsce: Kancelaria Adwokacja, ul. Broniewskiego 6/145
5.02. (środa), godz. 19.00 ul. Żeromskiego 4
Kawiarnia Wejściówka

Kabaret literacki Loża Kopernika

14.02. (piątek), godz. 21.00 program 6, 21.02. (sobota), godz. 20.00 program 7
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł
Wydarzenia:

Teatralna Akademia Seniora, 17.02. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
Cykl spotkań, podczas których uczestnicy poznają kulisy teatru i sekrety
pracy twórców teatralnych, a także dyskutują i mogą spróbować swoich
sił w działaniach artystycznych. Spotkanie poprowadzą: reżyser Jakub
Skrzywanek i dramaturg Paweł Soszyński.
Bilety: 8 zł w Biurze Obsługi Widzów od 3.02. Zbiórka przed głównym wejściem.

Niedziela w Teatrze, 23.02. (niedziela), godz. 11.00-13.00
Motywem przewodnim będzie miłość. Śniadanie przygotuje Kawiarnia
Wejściówka. Najmłodszych zapraszamy także na warsztaty artystyczne
inspirowane książką „Dwoje ludzi” Iwony Chmielewskiej.

Bilety: 20 zł, dla dziecka do 12 r.ż. 5 zł, ulgowy 15 zł do kupienia na www lub Biurze Obsługi
Widzów. W cenę wliczone śniadanie z kawą lub herbatą.

Poznaj Teatr – zwiedzanie teatru dla widzów indywidualnych
24.02. (poniedziałek), godz. 18.00
Spacer performatywny, podczas którego przybliżymy historię gmachu, zdradzimy teatralne ciekawostki oraz oprowadzimy po miejscach
na co dzień niedostępnych dla widzów. Motywem przewodnim spaceru
będzie kostium.

Dziób w dziób

2.02. (niedziela), godz. 12.00
4.02. (wtorek), godz. 8.00, 12.00
5.02. (środa), godz. 9.30
7.02. (piątek), godz. 9.30, 12.00

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki
6.02. (czwartek), godz. 9.30, 11.30
9.02. (niedziela), godz. 12.00, 14.00

Literkowo

11-13.02. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 11.30

Sonety (wg Williama Szekspira)

14.02. (piątek), godz. 10.00, 19.00 walentynki w teatrze
15.02. (sobota), godz. 18.00 Sonety
Bilety: 30 zł, ulgowy 28 zł, grupowy 25 zł

Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza?
16.02. (niedziela), godz. 12.00. 14.00
18-20.02. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00

Brzdęk i Dźwięk

21.02. (piątek), godz. 9.30, 11.30
22.02. (sobota), godz. 12.00

Wąż

23.02. (niedziela), godz. 12.00
25-28.02. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30
Bilety (z wyjątkiem „Sonetów”): 24 zł, ulgowy 22 zł, grupowy 20 zł, w weekendy: 26 zł,
ulgowy 24 zł, grupowy 22 zł

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, kasa biletowa ul. Kopernika 4
tel. 56 678-75-18 lub 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl
Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany

1.02. (sobota), godz. 19.00 Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy, 30 zł grupowy

Dzień, w którym porwano papieża

7-8.02. (piątek-sobota), godz. 19.00 Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

Z domu niewoli

9.02. (niedziela), godz. 16.00, 10.02. (poniedziałek), godz. 11.00

Tajemnica Tomka Sawyera

12-13.02. (środa-czwartek), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny. Miejsce: CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3

Hemar. Marchewka – próba generalizacji

13.02. (czwartek), godz. 19.00, 14.02. (piątek), godz. 18.00
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy, 30 zł grupowy

Akompaniator, 19-20.02. (środa-czwartek), godz. 19.00
Machiavelli, 26-27.02. (środa-czwartek), godz. 19.00

Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

23

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, tel. 56 622-66-42
www.ksiaznica.torun.pl
Noc gier planszowych, 1.02. (sobota), godz. 19.00-24.00
Ponad 300 gier planszowych i karcianych. Będą gry familijne (również
dla dzieci), ekonomiczne i strategiczne, kooperacyjne, logiczne i edukacyjne. Ponadto w programie imprezy: turniej w grę „Gejsze” oraz oficjalny debiut wielu nowych planszówek w naszej wypożyczalni. Udział bezpłatny
Ruch – Wyobraźnia – Integracja. Teatr bez barier, 3-29.02.
Wystawa fotograficzna dokumentująca projekt Ruch – Wyobraźnia – Integracja. Teatr bez barier. Był on realizowany w 2019 r. Uczestniczyła
w nim młodzież z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu oraz III LO w Toruniu. W programie znalazły się: warsztaty teatralne, scenograficzne oraz makijażu scenicznego,
sesje zdjęciowe, spotkanie z teatrem japońskim kamishibai, tworzenie
opowieści pod kierunkiem Dyrektora Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści.
Bydgoskie Przedmieście sprzed lat: Miejsca do mieszkania
4.02. (wtorek), godz. 18.00
Druga seria spotkań poświęconych toruńskim dzielnicom przedmiejskim,
po Podgórzu, przygotowanych przez Katarzynę Kluczwajd na podstawie
najnowszej jej książki „Bydgoskie Przedmieście. Toruńskie przedmieścia
sprzed lat”. Opowieść o miejscach i ludziach i o architekturze.
Szabla Stanisława Żółkiewskiego, 5-26.02.
Prezentacja kopii oręża ze skarbca klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie. Hetman Stanisław Żółkiewski ofiarował szablę jako wotum
dziękczynne. Kiedy w roku 1683 Jan III Sobieski zatrzymał się w sanktuarium na Jasnej Górze, oo. paulini ofiarowali mu oręż podarowany przez
Żołkiewskiego. Na wystawie w Książnicy Kopernikańskiej zostanie zaprezentowana kopia szabli, którą w ramach pracy doktorskiej wykonał
Marian Mikuła.
Turniej w grę Wyprawa do El Dorado, 15.02. (sob.), godz. 11.00-14.00
Kolejny turniej przygotowany przez Planszówki w Książnicy. Zaczniemy od
nauki gry (11.00). Turniejowe zmagania rozpoczną się o godz. 12.00. Udział
jest bezpłatny. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Gramy w bangery, 22.02. (sobota), godz. 18.00-22.00
Planszówki dla prawdziwych twardzieli. Zapisy na wydarzeniu na FB.
Wieczory Toruńskie: Leon Szymański - Bajończyk i Hallerczyk
z Podgórza i Torunia, 27.02. (czwartek), godz. 18.00
W stulecie powrotu Pomorza i Torunia do wolnej Polski przypomnimy trudną drogę do ojczyzny zarówno żołnierzy Błękitnej Armii (wystawa planszowa), jak i Leona Szymańskiego, współtwórcy i żołnierza polskiego Legionu Bajończyków we Francji oraz Błękitnej Armii Józefa Hallera. To zacny
mieszkaniec Podgórza i Torunia, właściciel firmy ogrodniczej, bibliotekarz
i społecznik, który zginął na Barbarce. Wieczorowi towarzyszą dwie wystawy – planszowa przygotowana przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy: Ze świata czterech stron 100-lecie utworzenia Armii Błękitnej
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Organizatorzy: Muzeum Artylerii w Toruniu, Oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy,
Towarzystwo Miłośników Torunia, Książnica Kopernikańska.

Finał VIII konkursu Rynna Poetycka, 28.02. (piątek), godz. 11.00-14.00
Nietypowy konkurs literacki. W Toruniu odbywa się po raz ósmy, wcześniej gościł w Krakowie. To tam Leszek Długosz zauważył, że krakowianie
mają w zwyczaju wieszać ogłoszenia na rynnach. Postanowił wykorzystać
ten sposób „publikacji” do promowania poezji. Poetyckim prezentacjom
na krakowskiej rynnie towarzyszył konkurs literacki. Od 2014 r. jest organizowany w ZSPS i VIII LO w Toruniu. A od czterech lat we współpracy
z Książnicą Kopernikańską. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69

Tu i tam, to i owo. Wystawa prac malarskich
6.02. (czwartek), godz. 17.00, do 25.02.
Marzenna Gruza jako autorka obrazów staż ma dość krótki, jednak w swoim dorobku ma już kilkadziesiąt prac - malowanie jest jej prawdziwą
pasją. Artystka początkowo malowała głównie architekturę i krajobrazy
Dolnego Śląska. Obecnie maluje również krajobrazy mazurskie, morskie
scenki z wnuczką Basią oraz cykl portretów inspirowanych obrazami
innych artystów. Wstęp wolny
Kiermasz taniej książki, 24-28.02.
Kiermasz tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. W ofercie literatura piękna, kryminały i fantastyka, poradniki, literatura faktu i biografie, książki dla dzieci i młodzieży. Sprzedaż
w godzinach otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 11.00 do 18.00, w środę od
11.00 do 15.00, w piątek od 8.30 do 16.00.

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Tato, a po co? Tato, a dlaczego? 5.02. (środa), godz. 17.00
Zajęcia dla tatusiów i dzieci prowadzone w formie ciekawych, a zarazem
prostych eksperymentów. 5 lutego sprawdzimy, ile kolorów ma tęcza.
Wstęp bezpłatny

Teatrzyk kamishibai: Słowik, 12.02. (środa), godz. 17.00
Dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 r.ż.) przedstawienie z cyklu „Klasyka literatury dla najmłodszych”. Spektakl w estetyce japońskiego teatru
obrazkowego Kamishibai. Wstęp bezpłatny
Randka w ciemno z książką, 14.02. (piątek), godz. 14.14
Jeśli będziesz jedną z 10 osób, które o godz. 14.14 odwiedzą bibliotekę,
otrzymasz w prezencie fajną książkę. Sam ją sobie wylosujesz. Na pozostałych czytelników przez cały dzień będą czekać wiersze miłosne i wróżby.
Udział w zabawie bezpłatny

Go i inne gry logiczne, 15, 29.02. (soboty), godz. 10.00

Zajęcia dla dzieci w wieku 8+ we współpracy z Toruńskim Klubem Go Akai Ryuu. Wstęp bezpłatny

Bajki ze ścianki, 19.02. (środa), godz. 17.00
Spotkanie z bajkami wyświetlanymi za pomocą rzutnika Ania. Po bajkach
zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych. Wstęp bezpłatny
Klub Kreatywnego Malucha, 20.02. (czwartek), godz. 10.00
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem 2-, 3- lub 4-latka i powoli wyczerpują
ci się pomysły na kreatywne spędzanie czasu ze swoim maluchem albo po
prostu chcesz, aby ośmielił się, poznał rówieśników i wesoło spędził czas
– zapraszamy. 20 lutego bohaterem spotkania będzie „Lokomotywa”
Juliana Tuwima. Wstęp bezpłatny, zapisy: 56 610-67-59.
Cosplay: Korona Królowej Śniegu, 22.02. (sobota), godz. 11.00
Osoby nazywane cosplayerami tworzą przebrania i wcielają się w wybraną
postać z filmu lub komiksu. 22 lutego bohaterką spotkania będzie Lady
Deathstrike znana fanom komiksów z uniwersum Marvela.
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gen. J. Hallera oraz wystawa oryginalnych pamiątek po Leonie Szymańskich
z archiwum rodzinnego Bernarda Szymańskiego z Torunia-Podgórza.

Kobiece Inspiracje, 28.02. (piątek), godz. 16.30
Zapoznamy się z techniką obróbki żywicy epoksydowej do tworzenia
unikatowej biżuterii. Na zajęcia prosimy przynieść suszone, drobne
kwiaty (lub coś innego do zatopienia), sznurek, rzemyk lub łańcuszek
z uchwytem do naszyjnika, pudełko po zabawce z kinder niespodzianki.

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13, tel. 56 622-87-14
Jak karnawał to tylko w Wenecji, 10.02. (poniedziałek), godz. 10.00
Porwiemy Was do wspólnej zabawy, zachwycimy widokami jedynego
w swoim rodzaju wodnego miasta oraz oczarujemy opowieściami o wielowiekowych tradycjach karnawałowych. Prowadzenie: Magdalena Gogulska-Dębska i Stanisław Kamper.

Tworzymy użyteczne pomoce dydaktyczne, 11.02. (wt.), godz. 11.00
Wystawa obejmuje niezwykły zbiór prac wykonanych podczas zajęć poligraficzno-introligatorskich przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do
Pracy nr 26 w Toruniu oraz specjalistycznych prac stworzonych przez
nauczycieli na potrzeby zajęć i warsztatów organizowanych na terenie szkoły. Ekspozycja prezentująca różnorodne pomoce zarówno pod
względem formy, jak i przeznaczenia, stanowi znakomite źródło wiedzy
oraz inspiracji dla każdego, kto ceni sobie kreatywne podejście do nauki i wspierania rozwoju.
Moje podróże z białą laską, 24.02. (poniedziałek), godz. 10.00
Izabela Dziekońska z wykształcenia jest geografem i przyrodoznawcą,
z zamiłowania podróżnikiem. Utrata wzroku nie przeszkadza jej wędrówce po całym świecie. Zabierze was na wędrówkę po Egipcie.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99, www.bu.umk.pl
Wołanie z Wołynia. 25-lecie działalności wydawniczej, do 1.03.
Wystawa przybliża 25-letnią historię wydawnictwa – okoliczności utworzenia pisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej
Wołanie z Wołynia, wydawanego przez ks. kan. Witolda Józefa Kowalowa przy kościele pw. WNMP w Ostrogu na Wołyniu (pierwszy numer ukazał się 13 grudnia 1994), powstanie Biblioteki i Ośrodka Wydawniczego
Wołanie z Wołynia. Przybliża również postać jego wydawcy i redaktora
naczelnego.
Profesor Barbara Skarga. Doctor honoris causa UMK. Pierwsza dama
polskiej filozofii, do 29.02.
Ekspozycja z okazji 100-lecia urodzin prof. Barbary Skargi, 20. rocznicy nadania jej doktoratu honoris causa UMK oraz 10. rocznicy śmierci,
prezentująca sylwetkę pierwszej damy polskiej filozofii. Materiały archiwalne, publikacje, odznaczenia i ordery pochodzące ze zbiorów Połączonej Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, a także Archiwum UMK i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz
z kolekcji prywatnej prof. Lecha Witkowskiego – ucznia prof. Skargi.
Prof. Barbara Skarga (1919-2009) – profesor nauk humanistycznych,
specjalizująca się w historii filozofii polskiej oraz nowożytnej filozofii
francuskiej, badaniu „formacji intelektualnych”, tematyce metafizycznej, a także analizie zagadnień o charakterze moralnym i obywatelskim.

KLUBY

HARD ROCK PUB PAMELA
ul. Legionów 36, www.pubpamela.pl
Gutek, support Marta Ulatowska solo, 3.02. (pon.), godz. 19.00
Bilety: 30 zł, w dniu koncertu 40 zł

Lord Bishop Rocks Band, 10.02. (poniedziałek), godz. 19.00
Bilety: 20-30 zł, w dniu koncertu 40 zł

Romek Puchowski Solo oraz J.J. Band, 17.02. (pon.), godz. 19.00
Bilety: 20-30 zł, w dniu koncertu 40 zł

Dzień Gitary w Hard Rock Pubie Pamela: Apostolis Anthimos Quartet
24.02. (poniedziałek), godz. 19.00. Premiera płyty koncertowej. Wstęp wolny
22. urodziny HRP Pamela: Cartoon Violence oraz Sidney Polak
2.03. (poniedziałek), godz. 19.00. Bilety: 20-30 zł, w dniu koncertu 40 zł
Keith Thompson Band, 9.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Premiera płyty koncertowej nagranej w HRP Pamela
Bilety: 20-30 zł, w dniu koncertu 40 zł

BRANDO’S MUSIC, ul. Żeglarska 25
My Jazzy Valentine, 12.02. (środa), godz. 20.00
Agnieszka Maciaszczyk & Michał Ciesielski - piosenki o miłości

Ania Rusowicz, 15.02. (sobota), godz. 20.00

Bigbitowo-rockowo-funkowa podróż z utworami z nowej płyty „Przebudzenie”

LIZARD KING TORUŃ, ul. Kopernika 3
www.lizardking-torun.pl
Kaz Bałagane, 6.02. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 40/45 zł, w dniu koncertu 50 zł

Tribute to… Joe Cocker, 9.02. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 35 zł, w dniu koncertu 45 zł

Stand-Up Kings: Kutek, Minkiewicz, Brudzewski
12.02. (środa), godz. 20.00 Bilety: 35 zł, w dniu koncertu 40 zł
Kali, 13.02. (czwartek), godz. 19.00 Bilety: 40, 45, 50 zł, w dniu koncertu 50 zł
Spektakl: Demakijaż #3, 16.02. (niedziela), godz. 17.00 Wyprzedany
Pled Zepchlim, 20.02. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 40 zł, w dniu koncertu 45 zł

Wojtek Kiełbasa - płyta „Kolory”, 23.02. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 25 zł, w dniu koncertu 35 zł

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/
Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
4, 11, 18.02. (wtorki), godz. 19.30 Szczegóły w dziale Inni organizatorzy
Potańc Lutnika, 8.02. (sobota), godz. 19.00
Potańc Podkoziołek, 25.02. (wtorek), godz. 19.00
Szczegóły w dziale Inni organizatorzy. Wstęp wolny
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Kabaret Loża Kopernika
14.02. (piątek), godz. 21.00 program 6
21.02. (sobota), godz. 20.00 program 7 Bilety: BOW i kasa Teatru
63 Drewniane Opowieści Staszka SDG, 22.02. (sob.), godz. 16.00-19.00

Stanisław Jan Lament zaprasza na wystawę swoich rzeźb oraz wraz z małżonką na premierę II tomiku poezji Poga-Duszków z muzyczną oprawą przyjaciół.

PERS, ul. Mostowa 6
Agata Nowosielska - Miniatury – wystawa, 14.02. (piątek), godz. 19.00

KLUB NRD, ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub
Jozef van Wissem – koncert, 16.02. (niedziela), godz. 19.00

Koncert holenderskiego lutnisty Jozefa van Wissema. Artysta, znany przede wszystkim z rewelacyjnego soundtracku do filmu „Tylko kochankowie przeżyją” Jima Jarmusha (nagroda w Cannes).
„Jest jednocześnie awangardowym kompozytorem i barokowym lutnistą; nieobce mu pojęcie
dychotomii.” - The New York Times. Muzyka van Wissema jest hipnotyzująca, czysta i minimalistyczna, tworzy niezwykłą, transcendentną atmosferę. Van Wissem studiował w Nowym Jorku,
wykłada przedmiot Wyzwolenie lutni. Nagrywał także z Tildą Swinton i Zolą Jesus. Organizator:
Piranha Music

Stand-upowa Fala w NRD: Wino, Kobiety i Stand-up
17.02. (poniedziałek), godz. 19.00-21.00
Mata - 100 dni do matury, 28.02. (piątek), godz. 19.00
Wyprzedany

TOS
TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05, www.tos.art.pl
Filmowe przeboje symfonicznie, 7.02. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Agnieszka Przekupień (wokal), Jan Traczyk (wokal), Piotr Sułkowski (dyrygent), Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W programie: najpopularniejsze piosenki z musicali i filmów. Bilety: 60 zł, 50 zł ulgowy
W świecie opery i operetki, 14.02. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Alejandrina Vázquez (sopran), Rafał Żurakowski (tenor), Maciej
Żółtowski (dyrygent), TOS. W programie m.in. G. Verdi, F. Lehar, E. Kalman, R. Stolz, L. Bernstein, A.L. Webber. Bilety: 45 zł, 35 zł ulgowy
Czas dla Nas: O kochaniu misia, 16.02. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Sykl koncertów dla dzieci z opiekunami
Bilety: 25 zł dorosły, 15 zł dziecko, 55 zł rodzinny (2+1)

Koncert Uniwersytecki, 18.02. (wtorek), godz. 18.00

Miejsce: Aula UMK. Wstęp wolny. Szczegóły w dziale Centra Kultury – ACKiS Od Nowa

Beethoven i….Stradivarius, 22.02. (sobota), godz. 18.00
Wystąpią: Janusz Wawrowski (skrzypce Stradivariusa), Wojciech Rodek
(dyrygent), Wojciech Pławner (asystent dyrygenta), Toruńska Orkiestra
Symfoniczna. W programie: L. van Beethoven - Koncert skrzypcowy D-dur
op. 61, A. Dvořák - IX Symfonia e-moll „Z nowego świata” op. 95
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy
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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.

I

INNI ORGANIZATORZY

KSIĘGARNIA KAFKA I SPÓŁKA
ul. Szewska 2, tel. 512-545-956
Ferie z Kicią Kocią, 5-9.02. (środa-niedziela), godz. 12.00
Godzinne spotkanie z Kicią Kocią, bohaterką książeczek dla dzieci
autorstwa Anity Głowińskiej (wspólne czytanie, rozmowy o przygodach kociej bohaterki). Na każdy kolejny dzień obowiązują zapisy telefoniczne
Spotkanie z Robertem Małeckim, promujące „Zadrę”, kolejny tom
kryminalnego cyklu, 14.02. (piątek), godz. 18.00
Politolog, filozof, dziennikarz, nauczyciel kreatywnego pisania. Zdobywca głównej nagrody Kryminalnej Piły za „Skazę”, okrzykniętą
najlepszym kryminałem miejskim 2018 r. Serca czytelników zdobył
świetnie skonstruowaną, mroczną trylogią z Markiem Benerem.
Światura – Klasyka Literatury, 16.02. (niedziela), godz. 12.00
Dyskusyjny Klub Książki Okonia w Sieci. Czytany tytuł: „Paragraf
22” Josepha Hellera.
Okno na Świat - spotkanie podróżnicze, 20.02. (czw.), godz. 19.00
„W szerpańskim domu” - prelekcja podróżniczki, fotografki, organizatorki trekkingów w Himalajach Magdy Jończyk. Szerpowie - wysokogórscy przewodnicy, wspinacze, porterzy - mieszkają w Nepalu, u podnóża Mount Everestu. Ich praca na ośmiotysięcznikach,
ryzyko, jakiego się podejmują, przynoszą sławę wielu. O Szerpach
i ich poświęceniu mówi się na całym świecie.
Współorganizator: Fundacja Verda

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”
Orient Express: Sztuka Przestrzenią Dialogu
Przystanek: Sztuka Bycia Kobietą, 20.02. (czwartek), godz. 17.00
Czwarta edycja projektu poświęcona będzie różnym aspektom
sztuki w szerokim jej rozumieniu. Spotkanie poświęcone problematyce feminizmu w świecie islamu, głównym jego nurtom, organizacjom i przedstawicielkom w poszczególnych krajach i regionach. Sumaya Al-Hawary – Syryjka pochodzenia palestyńskiego,
arabistka i anglistka, lektor i tłumacz języka arabskiego. Oprócz
działalności dydaktycznej prowadzi również działalność naukową
i popularno-naukową. Wstęp wolny. Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
Koncert Zimowych Wakacji Muzycznych, 11.02. (wt.), godz. 17.00
Wystąpią uczestnicy Zimowych Wakacji Muzycznych z Pasją,
warsztatów, które odbywały się już po raz piąty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie. Turnus przeznaczony jest dla
młodzieży i dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego i uczęszczających do szkół muzycznych. Zagra orkiestra pod batutą Macieja Koczura i odbędzie się krótki spektakl złożony z piosenek przygotowanych przez Magdalenę Cynk oraz Jacka Pysiaka.

Program: Walc ze Suity jazzowej Dymitra Szostakowicza, Sidney Jones
Marsz z Operetki „Gejsza”, „Miasto moich marzeń” Rudolf Sieczyński,
Suita z filmu Gwiezdne Wojny
Miejsce: sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych, Szosa Chełmińska 224/226. Wstęp wolny

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE O. W TORUNIU
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
ul. Lwowska 1, sala 104; tel. 56 611-25-55
www.ptg.geo.umk.pl
Dorota Chylińska - Wyspy rozsiane po świecie. Raj na Ziemi?
26.02. (środa), godz. 18.00
Odwiedzimy kilka wysp rozsianych po wodach mórz i oceanów. Będziemy mogli podziwiać endemiczną roślinność, wspinać się na najwyższe
wzniesienia i podziwiać podwodny świat. Poznamy ich mieszkańców,
odpoczniemy na plaży i odpowiemy na pytanie - czy życie na takich wyspach, to rzeczywiście raj na Ziemi? Wstęp wolny

TORUŃSKIE DZIEWUCHY
Nazywam się Miliard/One Billion Rising, 14.02. (niedz.), godz. 17.15
Po raz ósmy tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet
i dziewczyn. 14 lutego w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce kobiety i dziewczyny, mężczyźni i chłopcy, wspólnie, jednego dnia okażą
swoją solidarność z kobietami i dziewczynami - grupą najbardziej narażoną na przemoc, najczęściej jej doświadczającą. Miejsce: Rynek Staromiejski

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl
Potańc Lutnika, 8.02. (sobota)
godz. 19.00 taneczne zajęcia dla dzieci, godz. 20.00 potańc
Zabawa taneczna, w duchu której tkwią składniki balu. Repertuar wywodzi się z dawniejszej tradycji polskiej wsi, ale również z kultur nam pokrewnych: szwedzkiej, francuskiej i różnych zakątków Europy. W programie przewidziane są koncerty agregandado oraz muzykantów grających
do tańca w ramach sceny otwartej. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1
Potańc Podkoziołek, 25.02. (wtorek), godz. 19.00
Podkoziołek jest ostatnią zabawą przed Wielkim Postem. Tradycyjnie na
Kujawach poprzedzany był chodzeniem z kozą. Na zabawie potańczyć
będzie można kujawiaki, polski, oberki, slangi, mixery, walczyki i wiwaty z Polski oraz z wielu różnych zakątków Europy. Miejsce: Wejściówka, Plac

Teatralny 1
Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 4, 11, 18.02. (wtorki), godz. 19.30
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich
i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków doświadczonych, i początkującyc.
Mile widziani na sesji są również i tancerze. Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1
N-obrotowe zajęcia taneczne, 5, 12. (środy), godz. 19.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne.
W programie podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), mazurkowych
oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Miejsce: ul. Długa 25. Zajęcia płatne

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132
Natasza Piskorska, do 28.02.

Urodzona w Szczecinie, studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom
w 2000 r. Od 1995 mieszka i tworzy w Toruniu. Maluje własne ilustracje
rzeczywistości, w których życie codzienne z poczuciem humoru przeplata
się ze światem wyobraźni i snów. Postacie w jej obrazach odrywają się od
ziemi, koty nabierają cech ludzkich, pary tańczą na dachach - zwykle są
to dachy Torunia. Natasza Piskorska maluje także swoje obrazy na ścianach toruńskich kamienic i podwórek.

FORT IV
ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36, www.fort.torun.pl
Dyżury przewodnickie w Forcie IV: piątki i soboty, godz. 20.00. Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).
Bilety wstępu: Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie,
studenci, emeryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób): ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata
za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis
Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 43 zł + koszt pochodni, dla grupy do 45 osób 74 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób
– 123 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla 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)

Zabawa Karnawałowa, 15.02. (sobota), godz. 20.00-2.30
Zabawa przy muzycznych przebojach granych przez DJ-a.
Cena: 100 zł, rezerwacja stolików: 56 655-82-36 lub biuro@fort.torun.pl

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184
Zapraszamy do tanga. 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. Staniecie się bohaterami sześciu najsłynniejszych opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skórze. Utalentowani bajarze nie
tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licznych scen, zadań i wyzwań.
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: 14 zł, dla dorosłych: 19 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, dla dorosłych niepełnosprawnych: 14 zł, dla seniorów: 16 zł. Ceny dla grup zorganizowanych i wycieczek
szkolnych takie same jak dla gości indywidualnych. Pokaz trwa ok. 45 minut. Warsztaty edukacyjne dla grup szkolnych: Narodziny Legendy (kl. 1-3 SP), Kopernikowy Przewrót Głowy (kl. 4-8 SP)

TORUŃSKA PIERNIKARNIA MISTRZA BOGUMIŁA
ul. Królowej Jadwigi 24
tel. 56 678-18-00, 725-011-050, www.piernikarniatorun.pl
Warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych. W oryginalnych wnętrzach organizujemy również
urodzinki pachnące piernikami, a dla dorosłych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne.
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DZIEŃ PO DNIU

LUTY 2020

2

1.02. (sobota)
godz. 10.00-16.00 V Runda Otwartego Turnieju Szachowego, OPP Dom
Harcerza
godz. 10.00-14.00 Jarmark żywności ekologicznej, Muzeum Etnograficzne
godz. 12.00 Prof. Roman Czaja – wykład: Handel zakonu krzyżackiego, Ratusz
Staromiejski
godz. 15.00 Rodzinny bal karnawałowy w muzeum, Ratusz Staromiejski
godz.16.00, 19.00 Zamkowe Kino Zimowe, także 2.02., Zamek Krzyżacki
godz. 18.00 Nowa Scena Muzyczna: Karnawał w klasyce, MDK
godz. 19.00-24.00 Noc gier planszowych, Książnica Kopernikańska,
ul. Słowackiego

2.02. (niedziela)
godz. 12.00 Oprowadzanie po wystawie Pauliny Stasik - Promieniowanie
ciszy - finisaż, Galeria Wozownia
godz. 17.00 Spektakl Joanny Szczepkowskiej: Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie
odnieść sukcesu, Od Nowa
godz. 19.00 22. urodziny HRP Pamela: Cartoon Violence oraz Sidney Polak,
HRP Pamela
godz. 20.00 Kino Jazz IV: Ella Fitzgerald. Just One of Those Things, CSW

3.02. (poniedziałek)
godz. 19.00 Gutek, support Marta Ulatowska solo, HRP Pamela
Ruch – Wyobraźnia – Integracja. Teatr bez barier, do 29.02., Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

4.02. (wtorek)
godz. 12.00 Wtorki ze sztuką, CSW
godz. 17.00-19.00 Teatru Studio P - O piosence autorskiej, MDK
godz. 17.00 Wykłady w Czytelni: spotkanie z Arvydasem Žalpysem, CSW
godz. 18.00 Bydgoskie Przedmieście sprzed lat: Miejsca do mieszkania,
Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
godz. 18.30 Sztuka w Artusie: Panny Dworskie Velazqueza – dzieło, które inspiruje, Filia Dom Muz, ul. Podmurna
Rafael Chwoles. Portrety wileńskie z lat 1940-1958, do 24.04., Muzeum
Uniwersyteckie

5.02. (środa)
godz. 17.00 Tato, a po co? Tato, a dlaczego?, Książnica Kopernikańska, Filia
nr 16, ul. Raszei
godz. 18.00 Spotkanie filozoficzne z filmem: Matthias i Maxime, CSW
godz. 18.30 ADrenalina – czyli reklamy budzące emocje, Dwór Artusa
Szabla Stanisława Żółkiewskiego, do 26.02., Książnica Kopernikańska,
ul. Słowackiego

6.02. (czwartek)
godz. 16.00 OBRAZowo rzecz ujmując – Juliusz Kossak, Ratusz Staromiejski
godz. 16.30, 17.15, 18.00 Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach, CSW
godz. 17.00 Tu i tam, to i owo - malarstwo, do 25.02., Książnica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
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godz. 18.00 Wieruszka, Twoja wymarzona pomoc domowa – spektakl, Aula
UMK
godz. 18.00 Przegląd filmów towarzyszący wystawie Artuum Mobile, także
kolejne czwartki, CSW
godz. 20.00 Kaz Bałagane, Lizard King Toruń

7.02. (piątek)
godz. 18.00 Marzena Tauer-Konecka - Pamięć ujarzmiona, „Rzuć troski,
lej wino” – wystawa o Konfraterni Artystów, do 1.03., Galeria Wozownia
godz. 18.30 Kabaret Skeczów Męczących w programie „Najśmieszniejszy”,
Aula UMK
godz. 19.00 Teatr Reset – spektakl improwizowany, Dwór Artusa
godz. 19.00 Dawid Kwiatkowski – 13 Tour, Od Nowa
godz. 19.00 Filmowe przeboje symfonicznie, Jordanki

8.02. (sobota)
godz. 9.00-19.00 Turniej Gier Bitewnych, także 9.02., MDK
godz. 11.00 Ferie z książką: „Szara krowa w żółte paski” – warsztaty dla
dzieci, CSW
godz. 11.00-17.00 Sesja teatralna w kontakcie. Ciepło-zimno, Filia Dom
Muz, ul. Podmurna
godz. 12.00, 16.00 Warsztaty rękodzieła i tradycji karnawałowych, Dwór
Artusa
godz. 16.15 Wprowadzenie do Tanga, czyli warsztaty dla bardzo poczatkujących, Dwór Artusa
godz.17.00 Zwiedzanie zamku krzyżackiego z pochodniami, Zamek Krzyżacki
godz. 18.00-2.00 Milonga Piernikowa – Zima, Dwór Artusa
godz. 19.00 Double Tap, OX, Fossil Flame – koncert, Od Nowa
godz. 19.00 Potańc Lutnika, Wejściówka

9.02. (niedziela)
godz. 12.00-14.00 Bal karnawałowy – zakończenie ferii zimowych, Zamek
Krzyżacki
godz.12.00 Pierwszy Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii
Kulturowej, Muzeum Etnograficzne
godz. 16.00 Z domu niewoli, także 10.02., godz. 11.00, Impresaryjny Teatr
Muzyczny
godz. 17.00 Oscar Nominated Shorts – pokaz specjalny, Od Nowa
godz. 18.00 Gala Wiedeńska – Koncert Sceny Kamienica, Dwór Artusa
godz. 18.00 Varius Manx & Kasia Stankiewicz. 30-lecie, Jordanki
godz. 19.00 Keith Thompson Band, HRP Pamela
godz. 20.00 Tribute to… Joe Cocker, Lizard King Toruń

10.02. (poniedziałek)
godz. 10.00 Jak karnawał to tylko w Wenecji, Ośrodek Czytelnictwa
Chorych i Niepełnosprawnych
godz. 19.00 Lord Bishop Rocks Band, HRP Pamela

11.02. (wtorek)
godz. 11.00 Tworzymy użyteczne pomoce dydaktyczne, Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
godz. 17.00 Koncert Zimowych Wakacji Muzycznych, sala koncertowa
Zespołu Szkół Muzycznych

godz. 18.00 Każdy lubi być lubiany – otul swój telefon!, Filia Dom Muz,
ul. Poznańska
godz. 18.00 Wtorki z psychologią: Gry komputerowe, ruch i rytm w edukacji
matematycznej i terapii dyskalkulii – dr Małgorzata Gut, Centrum Innowacyjnej Edukacji
godz. 18.00 Architektura w Wozowni: Kazimierz Ulatowski. Album architekta
– wykład Cezarego Lisowskiego, Galeria Wozownia
godz. 18.30 Nieobecność zastana - Czarnobyl – Jowita Niemczyk & Piotr Aleksander Grodzki - fotografie, do 17.02., Dwór Artusa

12.02. (środa)
godz. 12.00 Kino dla seniora – cykl filmoznawczy, CSW
godz. 16.45 Wybitne Postacie Historii Fotografii: Jan Saudek i Josef Sudek,
WOAK
godz. 17.00 Teatrzyk kamishibai: Słowik, Książnica Kopernikańska, Filia nr
16, ul. Raszei
godz. 17.00 Orient Express: Sztuka bycia kobietą, CSW
godz. 18.00 Malarstwo Elżbiety Wiśniewskiej - Pokój z widokiem, do 27.02.,
Od Nowa
godz. 18.00 Posłuchajcie, ja was proszę… Pieśni – siostry, Muzeum Etnograficzne
godz. 18.15 Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, CSW
godz. 18.30 Akcja abstrakcja – wystawa prac powarsztatowych, do 29.02.,
Filia Dom Muz, ul. Poznańska
godz. 20.00 My Jazzy Valentine, Brando’s Music
godz. 20.00 Stand-Up Kings: Kutek, Minkiewicz, Brudzewski, Lizard King
Toruń

13.02. (czwartek)
godz. 10.00 Etnowyprawka Malucha: Tkaniny!, także 14.02., Muzeum
Etnograficzne
godz. 16.30 Kokedama. Kula miłości – warsztaty florystyczne, Filia Dom Muz,
ul. Okólna
godz. 17.00 W cieniu Jedwabnego Szlaku – konno po bezdrożach Kaukazu,
Iranu i Azji Centralnej, Muzeum Podróżników
godz. 18.00 Boznańska. Non finito – spotkanie autorskie z Angeliką Kuźniak,
CSW
godz. 18.30 Szpulka. Przedszkolanka – pokaz filmu i dyskusja, Dwór Artusa
godz. 19.00 Kali, Lizard King Toruń

14.02. (piątek)
godz. 10.00, 19.00 Sonety (wg Szekspira) - walentynki w teatrze, Baj Pomorski
godz. 14.14 Randka w ciemno z książką, Książnica Kopernikańska, Filia nr
16, ul. Raszei
godz. 15.00-18.00 V Miejski Konkurs Wokalny: Piosenki Niespełnionej Miłości, OPP Dom Harcerza
godz. 16.00 Piątki z nietypowym imieniem – dzień Walentego w świetlicy, Filia
Dom Muz, ul. Okólna
godz. 17.00 Artysta vs Kurator – Nagroda AvsK 2019: Piotr Czyż – Punktualność, Galeria Forum
godz. 17.15 Nazywam się Miliard/One Billion Rising, Rynek Staromiejski
godz. 17.30 i 20.30 O co biega? - spektakl walentynkowy, Aula UMK
godz. 18.00, 20.30 Grzegorz Dolniak – Termin przydatności, Od Nowa
godz. 18.00 Spotkanie z Robertem Małeckim, Księgarnia Kafka I Spółka
godz. 18.00 Zakochaniec - walentynkowy wieczór z tańcem, MDK
godz. 19.00 Sara Pach – Piosenki o miłości, Dwór Artusa

godz. 19.00 Agata Nowosielska - Miniatury – wystawa, Pers
godz. 19.00 W świecie opery i operetki, Jordanki

15.02. (sobota)
godz. 10.00 Go i inne gry logiczne, także 29.02., Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei
godz. 11.00-14.00 Turniej w grę Wyprawa do El Dorado, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
godz. 11.00 Tajemnice Weneckiej Maski – warsztaty rękodzieła i tradycji
karnawałowych, Filia Dom Muz, ul. Poznańska
godz. 11.00-13.00 Karnawałowy Bal dla dzieci: Zespół „Psotki i Śmieszki”,
MDK
godz. 12.00 Wyprawa w głąb sztuki, CSW
godz. 18.00 Alternative Fashion Show – pokaz mody alternatytwnej, Dwór
Artusa
godz. 19.00 Od Wysockiego do Kaczmarskiego, Jordanki
godz. 20.00-2.30 Zabawa Karnawałowa, Fort IV
godz. 20.00 Ania Rusowicz, Brando’s Music
godz. 21.00 Winda Do Nieba 61/ Vogule Poland, Od Nowa

16.02. (niedziela)
godz. 11.00 Maluszkowo. Rodzinne zajęcia kreatywne – zmysł dotyku,
Filia Dom Muz, ul. Okólna
godz. 12.00 Światura – Klasyka Literatury, Księgarnia Kafka I Spółka
godz. 16.00, 17.15 Czas dla Nas: O kochaniu misia, Jordanki
godz. 17.00 Spektakl: Demakijaż #3, Lizard King Toruń
godz. 19.00 Piotr Zola Szulowski – stand up, Od Nowa
godz. 19.00 Jozef van Wissem – koncert, Klub NRD

17.02. (poniedziałek)
godz. 10.00-15.00 Drużynowe Mistrzostwa Torunia w Szachach szybkich,
OPP Dom Harcerza
godz. 14.00-16.00 Teatralna Akademia Seniora, Teatr Horzycy
godz. 19.00 Ragnar Ólafsson – Koncert, Filia Dom Muz, ul. Podmurna
godz. 19.00 Romek Puchowski Solo oraz J.J. Band, HRP Pamela
godz. 19.00-21.00 Stand-upowa Fala: Wino, Kobiety i Stand-up, Klub NRD
godz. 20.00 Slam Poetycki, Od Nowa

18.02. (wtorek)
godz. 12.00 Spacer po aktualnych wystawach, CSW
godz. 16.30 Zwiedzanie Dworu Artusa, Dwór Artusa
godz. 18.00 Koncert Uniwersytecki: Pamiętamy polskie seriale, Aula UMK
godz. 18.00 Konfraternia Artystów w Toruniu – wykład Anny Kroplewskiej-Gajewskiej, Galeria Wozownia

19.02. (środa)
godz. 17.00 Bajki ze ścianki, Książnica Kopernikańska, Filia nr 16,
ul. Raszei
godz. 17.00 Wieczór rękodzieła – wyplatamy kosze, Filia Dom Muz,
ul. Podmurna
godz. 17.00 Dies Natalis Copernici – 547. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski
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20.02. (czwartek)
godz. 10.00 Klub Kreatywnego Malucha, Książnica Kopernikańska, Filia
nr 16, ul. Raszei
godz. 12.00 Spotkanie z pięknem pejzażu – wystawa poplenerowa studentów UMK, do 29.02., Dwór Artusa
godz. 19.00 Russian National Ballet of Siberia – Krasnojarsk, Jordanki
godz. 19.00 Rubinowe gody – spektakl, Aula UMK
godz. 19.00 Okno na Świat - cykl spotkań podróżniczych, Księgarnia Kafka
I Spółka
godz. 20.00 Pled Zepchlim, Lizard King Toruń

21.02. (piątek)
godz. 18.00-21.00 Karnawałowa zaprawa taneczna, Muzeum Etnograficzne
godz. 18.30 Subtelność II –serigrafie Barbary Chmary, do 13.03., Filia Dom
Muz, ul. Podmurna
godz. 19.00 Daria Zawiałow. Helsinki Tour 3.0, Jordanki
godz. 20.00 Łydka Grubasa i Zenek Kupatasa, Od Nowa
Koncert dla Babci i Dziadka w wykonaniu zespołu „Psotki i Śmieszki”, MDK
Wystawa prac uczniów High School of Fine Arts „Nicolae Tonitza” w Bukareszcie, do 30.03., Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

22.02. (sobota)
godz. 10.00-16.00 V Miejski Konkurs Wokalny Zimowa Piosenka, OPP Dom
Harcerza
godz. 11.00 Cosplay: Korona Królowej Śniegu, Książnica Kopernikańska,
Filia nr 16, ul. Raszei
godz. 16.00-19.00 63 Drewniane Opowieści Staszka SDG, Wejściówka
godz. 18.00-22.00 Gramy w bangery, Książnica Kopernikańska,
ul. Słowackiego
godz. 18.00 Beethoven i….Stradivarius, Jordanki
godz. 18.30 Malik Montana, Od Nowa
godz. 18.30 Potańcówka karnawałowa z kapelą Przodki i Kapelą Towarzyską, Muzeum Etnograficzne
godz. 19.00 Gargantua i Pantagruel – premiera, Teatr Horzycy
Toruński Bal Integracyjny „Gwiezdne wojny”, MDK

23.02. (niedziela)
godz. 11.00-13.00 Niedziela w Teatrze, Teatr Horzycy
godz. 18.00 Irena Santor - Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem, Jordanki
godz. 18.30 Czwartek z filozofią – O estetyce fotografii. Koncepcja Jana Bułhaka, Dwór Artusa
godz. 19.00 Wojtek Kiełbasa - płyta „Kolory”,Lizard King Toruń

24.02. (poniedziałek)
godz. 10.00 Moje podróże z białą laską, Ośrodek Czytelnictwa Chorych
i Niepełnosprawnych
godz. 18.00 Poznaj Teatr – zwiedzanie teatru dla widzów indywidualnych,
Teatr Horzycy
godz. 19.00 Teatr Komedia z Warszawy: Ostra jazda, Jordanki
godz. 19.00 Dzień Gitary w Hard Rock Pubie Pamela: Apostolis Anthimos
Quartet, HRP Pamela
Kiermasz taniej książki, do 28.02., Książnica Kopernikańska, Filia nr 1,
ul. Jęczmienna
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25.02. (wtorek)
godz. 18.00 Wtorki z psychologią: Czy dziewczynki mogą bawić się Barbie?
Czyli o czynnikach kształtujących obraz ciała u dzieci – dr Lidia Wiśniewska-Nogaj, Centrum Innowacyjnej Edukacji
godz. 18.00 Z Organkiem o filmach: Marianne i Leonard: Słowa miłości, CSW
godz. 18.00 Historia mody: Norki czy selskiny? O modzie na futra, CSW
godz. 19.00 Potańc Podkoziołek, Wejściówka
godz. 19.30 Narodowy Balet Gruzji – Sukhishvili, Jordanki

26.02. (środa)
godz. 9.30, 12.30, 18.00 Musical Kosmos, także 27.02., Jordanki
godz. 18.00 W Pierwszym Rzędzie: Seniorzy we współczesnym świecie
– spotkanie z dokumentalistką Ewą Ślusarczyk, WOAK
godz. 18.00 Dorota Chylińska - Wyspy rozsiane po świecie. Raj na Ziemi?,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, sala 104
godz. 20.00 20. Jazz Od Nowa Festival, do 29.02., Od Nowa, Aula UMK
Tomasz Stańko w fotografii Andrzeja Tyszki 1982-2014, do 24.03., Od Nowa

27.02. (czwartek)
godz.12.00 Muzeum +, Muzeum Etnograficzne
godz. 18.00 Wieczory Toruńskie: Leon Szymański - Bajończyk i Hallerczyk
z Podgórza i Torunia, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

28.02. (piątek)
godz. 11.00-14.00 Finał VIII konkursu literackiego Rynna Poetycka, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
godz. 12.00 Konkurs Wiersze, które lubimy, MDK
godz. 15.00 Piątki z nietypowym imieniem - dzień Bogurada w świetlicy, Filia
Dom Muz, ul. Okólna
godz. 16.30 Kobiece Inspiracje, Książnica Kopernikańska, Filia nr 16,
ul. Raszei
godz. 17.00 Spacer tematyczny: Nie tylko o mostach tymczasowych i kolejkach gondolowych – wiślane ciekawostki, CSW
godz. 17.00 Przmysław Klimek – malarstwo, do 23.03., Galeria ZPAP
godz. 17.00 Nasz Bałtyk – wernisaż, Muzeum Podróżników
godz. 19.00 Spektakl: Czarna komedia, Jordanki
godz. 19.00 20 lat po Metrze - musical, Aula UMK
godz. 19.00 Dyplom 2019, do 5.04., CSW
godz. 19.00 Mata - 100 dni do matury, Klub NRD
Krajobrazy – pejzaż w malarstwie dzieci i młodzieży, do 30.03., Galeria
i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

29.02. (sobota)
godz. 12.00-17.00 Toruńska Giełda Winylowa, Dwór Artusa
godz. 12.00 Raz na cztery lata taka data – warsztaty dobrego humoru, Filia
Dom Muz, ul. Poznańska
godz. 18.00 Kasia Kowalska. 25-lecie, Jordanki

