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

Świnka Peppa. Wielka niespodzianka - spektakl
1.03. (niedziela), godz. 10.00, 13.00 i 16.00
Urodziny Świnki Peppy. Wszyscy mieszkańcy są podekscytowani i z pomo-
cą widowni przygotują urodzinową niespodziankę dla jubilatki. Nie zabrak-
nie śpiewu, tańca i zabawy, podczas których cała rodzinka świnek będzie 
wybierała dekoracje i kostiumy. Peppa urządzi też zabawę w chowanego 
i odkryje wiele niespodzianek, w tym tytułową - Wielką Niespodziankę.
Bilety od 35 zł. Osobom na wózkach przysługuje darmowy wstęp, opiekun musi posiadać bilet. Bilet 
wstępu + dziecko do 2 roku życia: dziecko zajmuje miejsce na kolanach opiekuna. Opiekun musi 
posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka. Organizator: MGR Productions

Mikromusic z Dolnej Półki - koncert, 2.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Zespół grający muzykę określaną jako avant pop lub art pop. W ich twórczo-
ści słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką.  
Na koncie mają sześć płyt studyjnych i trzy albumy koncertowe. Obecnie  
zespół promuje nowy album. Bilety od 70 zł. Organizator: Adria Art

Artur Rojek - koncert, 4.03. (środa), godz. 19.00 
Wraz z premierą drugiego solowego albumu „Kundel” artysta wyruszył 
w pierwszą po długiej przerwie trasę koncertową. 
Bilety od 99 zł. Obowiązują bilety imienne. Organizator: Limatola

Petros Klampanis & Shai Maestro - koncert, 5.03. (czw.), godz. 19.00 
Jazzowy koncert muzyków światowej klasy. Na scenie staną: Petros Klam-
panis – wirtuoz kontrabasu (Enja/Yellowbird) i Shai Maestro – geniusz for-
tepianu (ECM). Bilety 50 zł

Kult. Akustik, 6.03. (piątek), godz. 19.00 
Akustyczna trasa Kultu to już tradycja zespołu Kazika Staszewskiego. 
Bilety od 110 zł. Organizator: Klub Politechniki Warszawskiej „Stodoła”

Alosza Awdiejew, 7.03. (sobota), godz. 18.00 
Piosenkarz, muzyk, gitarzysta, pianista, satyryk, aktor filmowy, języko-
znawca, profesor nauk humanistycznych. W 2020 r. skończył 80 lat. Recital 
Awdiejewa to połączenie koncertu muzycznego z kabaretem. Na repertuar 
składają się m.in. piosenki z Odessy i folklor Cyganów i Żydów rosyjskich, 
a także ballady Wysockiego i Okudżawy, okraszone dowcipem. 
Bilety od 79 zł. Organizator: Impresariat Artystyczny Impart

Pectus akustycznie, 10.03. (wtorek), godz. 19.00 
Zespół, w skład którego wchodzi siła czterech braci. Powstał w Rzeszowie 
w 2005 roku, a rok później wygrał Carpathia Festival 2006. Wydał 5 albumów, 
które cieszą się niegasnącą popularnością. Do najbardziej znanych singli mo-
żemy zaliczyć: „To co chciałbym Ci dać”, „Dla Ciebie”, czy „Barcelona”. 
Bilety od 60 zł. Organizator: Agencja Koncertowa BIS

Jezioro Łabędzie. Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy
14.03. (sobota), godz. 19.30 
Odnoszący sukcesy moskiewski zespół tańca klasycznego, w skład którego 
wchodzą najlepsi przedstawiciele rosyjskich szkół baletowych i zasłużeni 
mistrzowie tańca. Bilety od 95 zł. Organizator: Owacja Sp. z o.o.

CENTRA KULTURY

Słoneczna Linia - spektakl, 15.03. (niedziela), godz. 19.00
Znany dramaturg i reżyser Iwan Wyrypajew dotyka chyba najbardziej 
aktualnego tematu naszych czasów – budowania komunikacji między 
ludźmi. Fabuła dramatu opiera się na konflikcie pary małżeńskiej, któ-
ra na oczach widza próbuje rozwiązać skomplikowane psychologiczne 
węzły, zastałe blokady i niewybaczone urazy. Obsada: Magdalena Bo-
czarska, Borys Szyc. Bilety od 50 zł. Organizator: Weda Project

Lao Che. Koncert pożegnalny, 19.03. (czwartek), godz. 20.00 
Koncert wyprzedany

Ludzie inteligentni - spektakl, 21.03. (sobota), godz. 17.00 i 20.00 
Trzy pary prowadzą rodzaj gry i, jak w reakcji łańcuchowej, kryzys jed-
nego związku wywołuje kolejny… Komedia w gwiazdorskiej obsadzie. 
Bilety od 50 zł. Organizator: Adria Art

Tomek i przyjaciele - spektakl, 22.03. (niedziela), godz. 10.00 i 12.30 
Muzyczne show z udziałem bohaterów kultowej bajki, która bawi pol-
ską publiczność od ponad 25 lat. Bilety od 40 zł. Organizator: Good Walk sp. z o.o.

Zamiana na wakacje - spektakl, 23.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Spokojne małżeństwo Briana i Susuan Flowers postanawia spędzić 
wymarzone wakacje w hiszpańskiej Marbelli. Przepiękna willa. Słońce. 
Morze. Spokój. Przynajmniej taki był plan, dopóki Susan nie otworzyła 
szafy…  Bilety od 55 zł. Organizator: Adria Art

10. Wielka Trasa Stand-up Polska, 26.03. (czwartek), godz. 19.00
Podczas jubileuszowej Wielkiej Trasy premierowe materiały zapre-
zentują Antoni Syrek-Dąbrowski, Michał „Kempa” Kempa, Karol Ko-
piec, Piotrek Szumowski, Bartek Walos, Wojtek Fiedorczuk, Maciej 
Buchwald i Cezary Jurkiewicz. Wieczór poprowadzi Maciek Adamczyk. 
Bilety od 59 zł. Organizator: Stand-up Polska

Kabaret Neo-Nówka. Żywot Mariana, 28.03. (sob.), godz. 16.30 i 20.00 
Neo-Nówka kontynuuje podróż w głąb duszy Polaka. Kabaretowy spek-
takl pokazujący losy statystycznego Mariana, od narodzin aż po jego 
kres. Bilety od 60 zł. Organizator: Adria Art

Taco Hemingway. Pocztówka z Polski
29.03. (niedziela), godz. 18.00 i 21.00 
Koncert wyprzedany. Organizator: Revolume Agencja Artystyczna

Dawid Podsiadło. Leśna muzyka
30, 31.03. (poniedziałek, wtorek), godz. 19.00
Koncerty wyprzedane. Organizator: Limatola

(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

Saxmania 2020 | Latin Jazz - Od Bossa Novy do Samby
1.03 (niedziela), godz. 18.00
Wystąpią uczniowie Dariusza Zaleśnego. Usłyszymy utwory takich 
kompozytorów jak: H. Ackerman, L. Demerseman, H. Eccles, D. Mil-
haud. Wykonawcom akompaniować na fortepianie będzie Małgorzata 
Kapica. Druga część to koncert Latin Jazz – Od Bossa novy do Samby. 
Bilety: 35 zł, 25 zł ulgowy

Repertuar na marzec
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Piwnice Kultury:
Filcowy zawrót głowy vol. 3 – warsztaty tworzenia biżuterii metodą 
filcowania na sucho, 14.03. (sobota), godz. 17.00
Do zdobienia filcowych elementów będziemy wykorzystywali guziki, 
koraliki, cekiny i pióra. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały. 
Prowadzenie: Monika Ratajczyk. Wstęp dla osób od 12 roku życia. Czas trwania zajęć 3 h. 
Więcej informacji: m.ratajczyk@artus.torun.pl i pod tel. 792-006-098. Bilety: 25 zł

Toruń Gingerbread Jam. Projektuj usługi!
20.03.(piątek), godz. 17.00-20.00, 21.03. (sobota), godz. 9.00-18.00
22.03. (niedziela), godz. 9.00-16.00
Mamy maksymalnie 48 h (może być mniej), aby zmienić świat na lepsze. 
Chociaż trochę. Działamy równolegle wraz z ponad setką podobnych grup na 
całym świecie. Pracujemy nad prototypami usług, które mogą sprawdzić się 
w naszym otoczeniu. Albo udoskonalamy już istniejące.
Prowadzenie: Mateusz Łapiński. Najpierw słucha. Następnie doradza w zakresie komunikacji. Mode-
rator Design Thinking. Bilety: 35 zł

Wielkanocne filcowanie – warsztaty filcowania na formach 
styropianowych, 28.03. (sobota), godz. 17.00
Będziemy filcować na sucho wełną czesankową na formach styropiano-
wych, z których powstaną fantastyczne „pisanki”, ozdoby na wielkanocny 
stół. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały. 
Prowadzenie: Monika Ratajczyk. Wstęp dla osób od 12 roku życia. Czas trwania zajęć 3 h. 
Więcej informacji: m.ratajczyk@artus.torun.pl i pod tel. 792-006-098. Bilety: 30 zł

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

Galeria Muz:
Subtelność II – Wystawa serigrafii Barbary Chmary, do 13.03.
Studentka V roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Grafika 
w pracowni Serigrafii, pod opieką prof. Agaty Dworzak-Subocz. W 2020 roku 
otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za rok akademic-
ki 2018-2019. Prace wykonane w tradycyjnej technice graficznej – serigrafii. 
Autorka chce zwrócić uwagę na piękno i delikatność kobiecego ciała.
Pracownia Grafiki Multimedialnej, 27.03. (pt.), godz. 18.30, do 30.04.
Jedna z pięciu pracowni w Katedrze Grafiki WSzP UMK w Toruniu. Studenci 
mają w niej możliwość nauki swobodnego poruszania się w świecie szero-
ko rozumianych technik cyfrowych, jak również nauki tradycyjnych metod 
kształtowania obrazu. Prace studentów oraz wykładowców i doktoranta.
Fotogaleria:
Przegląd projektów semestralnych toruńskiego Technikum Teb Edukacja, 
5.03. (czwartek), godz. 18.30, do 10.04.
Podsumowanie twórczości uczniów kierunku technik fotografii i multime-
diów toruńskiego technikum Teb Edukacja. Prace ukazują zróżnicowane 
podejście młodych artystów do fotografii. Autorzy zdjęć próbują zmierzyć 
się z problemem poszukiwania piękna w świecie, pochylają się nad przemi-
janiem i problemami społecznymi. Nauczyciel Radosław Sass. 
Imprezy:
Ciałem – warsztaty plastyczne wokół wystawy Subtelność II
9.03. (poniedziałek), godz. 17.00
Dyskusji nad rolą ciała w kulturze i sztuce towarzyszyć będzie wielkoforma-
towe działanie plastyczne (malowanie ciałem!). Wymagany strój na zmianę. 
Warsztaty adresowane do osób powyżej 13 roku życia. Prowadzenie: M. Ratajczyk i E. Lewandowicz.
Zapisy i informacje: podmurna@artus.torun.pl. Bilety: 15 zł

Meblomalowanie – otwarcie nowej pracowni edukacyjnej na Podmurnej
14.03. (sobota), godz. 11.00
Od lutego w filii Dom Muz przy ul. Podmurnej działa nowa sala warsztatowa. 
W czasie meblomalowania poddamy renowacji starą komodę, która będzie 

dalej służyła gościom odwiedzającym pracownię. W trakcie prac zasta-
nowimy się także nad nazwą nowej pracowni. Wstęp wolny

Sesja teatralna w kontakcie. Przebudzenie
14.03. (sobota), godz. 14.00-18.00
Brakuje ci energii w życiu, chciałbyś doświadczyć teatru w mniej sztam-
powej a bardziej humorystycznej odsłonie? Taka właśnie będzie wiosen-
na sesja teatralna. Będziemy eksperymentować z różnymi typami gier 
impro i teatralną etiudą, rozwijając spontaniczność i kreatywność. 
Prowadzenie: Ela Lewandowicz. Zapisy i informacje: podmurna@artus.torun.pl. Bilety: 20 zł

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie
20.03. (piątek), godz. 10.00-15.00
Zapraszamy uczniów ze szkół ponadpodstawowych, studentów oraz 
dorosłych do udziału w konkursie. Prowadzony będzie w formie czte-
rech odrębnych turniejów (recytatorski, wywiedzione ze słowa, teatr 
jednego aktora i konkurs poezji śpiewanej). 
Warunki uczestnictwa, karty zgłoszeń oraz regulamin do pobrania na www.woak.torun.pl, 
www.tkt.art.pl. Termin zgłoszeń: 16.03. Zgłoszenia (pliki wordowskie) prosimy kierować 
na adres: podmurna@artus.torun.pl. Wstęp wolny

Wieczór rękodzieła – koronkowe pisanki, baranki, zajączki
25.03. (środa), godz. 17.00
Nauczymy się dziergać na szydełku świąteczne dekoracje. Poznamy 
schematy wykonania koronkowych pisanek, baranków i zajączków. 
W programie – podstawy i niuanse techniki szydełkowania, przyspie-
szony kurs czytania schematów i inspirujące rozmowy. 
Prowadzenie: Ela Lewandowicz. Zapisy i informacje: podmurna@artus.torun.pl. Bilety: 12 zł

Dyskusyjny Klub Coachingu – trening uważności
31.03. (wtorek), godz. 17.00
Uczestnicy będą rozwijać praktyczne umiejętności z obszaru komuni-
kacji interpersonalnej dzięki wykorzystaniu technik dramowych i gier 
improwizacyjnych z elementami coachingu. Prowadzenie: Ela Lewandowicz. 
Współorganizator: Kujawsko-Pomorski Oddział Izby Coachingu. Bilety: www.evenea.pl

Filia Dom Muz, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Na kobieco. Zajmijmy się sobą! 10.03. (wtorek), godz. 18.30 
Kilka technik relaksacji (m.in. wizualizacja) oraz próba zmiany sposo-
bu myślenia o rzeczywistości. Zapisy: tel. 56 66-44-912 lub e-mail: poznanska@
artus.torun.pl. Prowadząca: Joanna Łagan. Bilety: 15 zł 

Wiosna w ogrodzie - poranek z teatrem Magmowcy
21.03. (sobota), godz. 11.00
Zabawna i mądra opowieść o zmieniających się porach roku. Główną 
bohaterką teatrzyku będzie Wiosna. Po spektaklu twórcze warsztaty 
z projektowania ogrodu naszych marzeń. Bilety: 12 zł

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z Teatrem Amorficznym 
25.03. (środa), godz. 18.30
W programie m.in. prezentacja wybranych zdjęć z dorobku Teatru 
Amorficznego oraz etiud kilku członków zespołu. Uczestnicy poznają 
różnorodnych zabaw teatralnych. Zapraszamy wszystkich, którym bli-
ski jest język teatru lub są ciekawi różnych gatunków teatru. Wstęp wolny

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

Mikroklimat w słoiku – warsztaty florystyczne, 5.03. (czw.), godz. 17.15
Roślinny zasadzone przez uczestników będą samowystarczalne. 
W szklanych naczyniach zamkniemy chwilę, ale nie uśmiercimy na-
tury. Warsztaty międzypokoleniowe od 4 r.ż. Zapisy i informacje: aleksandra.
strzelec@artus.torun.pl, tel. 56 654-84-56. Prowadząca: Aleksandra Strzelec. 
Bilety: 35 zł/słoik
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DKKF Szpulka: Frances Ha – pokaz filmu i dyskusja
5.03. (czwartek), godz. 18.30
Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy Szpulka. Główna bohaterka Frances ma 
27 lat. Jest tancerką, choć na co dzień nie tańczy. Mimo osiągnięcia dojrza-
łości nie potrafi sobie poradzić w życiu. Mimo to podchodzi do życia z opty-
mizmem i wiarą, że wszystko się jakoś ułoży. 
Bilety: 1 zł (sprzedaż wyłącznie w kasie godzinę przed seansem)

Teatr Reset – spektakl improwizowany, 5.03. (czwartek), godz. 19.00
Na żywo tworzymy emocjonalne, pełne zaskoczeń historie. Bywa zabawnie, 
bywa lirycznie i zawsze jest inaczej. Bilety: 15 zł, 10 zł ulgowy

Dominic Miller Band - Dzień Kobiet, 8.03. (niedziela), godz. 19.00
Wirtuoz gitary i kompozytor genialnego „Shape of My Heart”! Od momentu 
ukazania się w 1991 roku „The Soul Cages” Miller pracował nad każdym 
albumem Stinga. Zagrał z nim w swojej karierze ponad 1000 koncertów. 
W Toruniu zaprezentuje nie tylko materiał ze swojej ostatniej płyty „Ab-
sinthe”, ale także utwory, które powstawały w ciągu trwania całej kariery  
artysty. Bilety: 99-139 zł

Zwiedzanie Dworu Artusa, 10.03. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny (oprowadzanie odbędzie się przy grupie co najmniej 5 osób).

Świat i okolice – Indochiny, 11.03. (środa), godz. 18.30
Wielomiesięczne wyprawy mają to do siebie, że są bogate w przygody i cie-
kawe przeżycia. Dodatkowo – jeśli są to wyprawy do Indochin – Wietna-
mu, Laosu, Kambodży i Birmy – muszą to być przygody niezwykłe! Opowie 
o nich Piotr Wnuk. Bilety: 5 zł

Koncert Muzyki Przedwojennej, 14.03. (sobota), godz. 19.30 
Nieśmiertelne przeboje, perły polskiej piosenki, utwory filmowe i operetko-
we czasów międzywojennych. Zabrzmią między innymi: Miłość Ci wszystko 
wybaczy, Umówiłem się z nią na dziewiątą, Ada! To nie wypada!, Powróćmy 
jak za dawnych lat, Tango milonga, Ostatnia niedziela i wiele innych. 
Organizator: Tomczyk-Art. Bilety: 60-90 zł

Nie oceniaj smoka przed bajką – spektakl improwizowany dla dzieci
15.03. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna odsłona bajki improwizowanej. Tym razem spektakl grupy Bujdy  
i Bajania, czyli Ady Żurawskiej i Cezarego Markiewicza przeniesie nas  
w cudowny świat wielkich, smoczych opowieści. Dla dzieci od 4 do 11 r.ż. 
Bilety: 15 zł, rodzinny 50 zł (4 osoby, w tym min. 1 osoba dorosła)

Gala Operowo-Operetkowa - Sonori Ensemble, 15.03. (niedz.), godz. 18.00
Przebojowy koncert, podczas którego zabrzmią czardasze, walce, toasty, 
miłosne arie i duety, sceny operowe i operetkowe, a także standardy jazzo-
we, pieśni neapolitańskie i popularne piosenki. W programie najsłynniejsze 
sceny z oper: Carmen, Opowieści Hoffmanna, Lakme, Don Giovanni i in., 
a także wiedeńskie przeboje operetkowe. Organizator: Sonori-Ensemble. Bilety: 60 zł

Bisz/Radex. Koniec świata w live streamingu, 19.03. (czw.), godz. 20.00
Projekt Radka „Radexa” Łukasiewicza – lidera zespołu Pustki – i Jarka „Bi-
sza” Jaruszewskiego – jednego z najbardziej cenionych polskich raperów. 
Co przyniesie Duch oporu? Wielowątkowy komentarz do obecnego stanu 
świata, a wszystko to okraszone beatami, przełamującymi stereotypy hip-
-hopowych korzeni (tak ocenia krążek Gazeta.pl). Bilety: 35 zł, 30 zł ulgowy

Młynarski-Okudżawa-Cohen, Jerzy Mamcarz, 20.03. (piątek), godz. 19.00
MOC słowa i muzyki w wykonaniu Jerzego Mamcarza i Roberta Obcowskie-
go. Koncert zbudowany na grze nastrojów, zawiera najświetniejsze przebo-
je piosenki literackiej w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego, Macieja 
Zembatego i Andrzeja Poniedzielskiego oraz utwory autorskie Jerzego 
Mamcarza. Posłuchamy piosenek Okudżawy, Cohena, Młynarskiego, Brela 
i Aznavoura. Bilety: 39 zł, 30 zł ulgowy

Prawdziwe piosenki. Tomasz Krzemiński gra piosenki 20-lecia 
międzywojennego, 21.03. (sobota), godz. 18.00
Śpiewający kontrabasista, muzyk w Teatrze Ochoty, artystę często 
można spotkać grającego na ulicach polskich miast, tym razem wyko-
na aranżacje piosenek z 20-lecia międzywojennego. Usłyszymy m.in. 
Pierwszy siwy włos, Przyjdzie dzień, czy Co bez miłości wart jest świat. 
Posłuchamy też utworów bliższych współczesności, m.in. Ballady 
o Tolku Bananie, czy Nim wstanie dzień. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

Lata 20., lata 30. Spektakl słuchaczy TUTW, 25.03. (śr.), godz. 18.30
Spektakl zrealizowany przez słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w ramach działalności sekcji teatralnej. Będzie to po-
dróż retro do świata międzywojennych kabaretów i sal estradowych 
oraz na warszawską ulicę. Bilety: 10 zł, 5 zł ulgowy

Czwartek z filozofią. Stultitia moralis, czyli czy możemy zgłupieć 
moralnie? 26.03. (czwartek), godz. 18.30
Tradycyjnie rozumiemy głupotę jako pewien deficyt intelektu, słabość 
władz poznawczych, czasem rodzaj schorzenia głowy (jako siedliska 
rozumu), ale nie jako skazę charakteru moralnego. Czy słusznie?  
Dr hab. Marcin T. Zdrenka, prof. UMK – etyk specjalizujący się w pro-
blematyce etyki cnót, etyki hermeneutycznej, genealogii pojęć i pro-
blemów filozofii moralnej oraz filozofii zła. Wstęp wolny

Reinhold Friedl. CoCArt Music Festival, 29.03. (niedz.), godz. 16.00
(szczegóły w dziale Galerie – CSW). Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy

Gabriela Szendzielorz – J. S. Bach - Wariacje Goldbergowskie
31.03. (wtorek), godz. 19.00
Wybitna pianistka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach i laureatką wielu prestiżowych na-
gród, ma też na swoim koncie występy podczas konkursów bachow-
skich w Lipsku i Saarbrücken. Gościła na wielu festiwalach, koncertu-
jąc w Polsce i za granicą. Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy

Artus Cinema – Filmowe poniedziałki:
9.03. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Stany Zjednoczone przełomu lat 50. i 60. minionego 
stulecia. Na świecie zimna wojna i wyścig kosmiczny, w którym początkowo prym wiodą Rosja-
nie. Amerykanie jednak mają swoją broń – trzy błyskotliwe Afroamerykanki… 
16.03. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Polsko-niemiecko-kanadyjski dramat wojenny no-
minowany do Oscara. Prawdziwa historia oparta na autobiograficznej książce Dziewczynka 
w zielonym sweterku.
23.03. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 Amerykański dramat, którego bohaterem jest auty-
styczny sawant. Skłócony z ojcem bohater wyrusza po jego śmierci w podróż, by wykłócić się 
o spadek zapisany przez zmarłego ekskluzywnemu domowi psychiatrycznemu.
Projekcje poprzedzone krótkim filmoznawczym komentarzem, w którym zawarte zostaną 
ciekawostki i anegdoty przybliżające produkcję. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed seansem. Jednej osobie przysługują  
2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek

Galeria Artus:
Aleksandra Sas Wisłocka – Kujawy w kolorach – malarstwo
3.03. (wtorek), godz. 18.30, do 26.03.
Aleksandra Sas Wisłocka uznana została przez wydawnictwo Kruko-
wiak za najlepszego malarza Kujaw w 2017 r. Jest autorką trzech tomi-
ków poezji, laureatką konkursów poetyckich.
Paweł Nowak - Obszary Reliefowe, 31.03. (wt.), godz. 18.00, do 27.04.
Przekrój prac z okresu ostatnich 20 lat Pawła Nowaka – grafika, mala-
rza, twórcy własnej techniki reliefowej na papierze. Wystawa zawiera 
cykle oraz pojedyncze artefakty, dla których kluczowa jest chronolo-
gia. Dominantą kolorystyczną jest czerń, zakłócona niekiedy pojawia-
jącym się kolorem.
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•  godz. 18.30 Pole widzenia: „Ewangelia Eureki” 
•  godz. 20.00 Na krótko: „Patriota”
•  godz. 20.40 Pole widzenia: „Proces”
•  godz. 21.00 Chcę zobaczyć: „Wyzwolenie”

18.03. (środa)
•  godz. 17.00 Chcę zobaczyć: „Mali Niemcy”
•  godz. 18.30 Pole widzenia: „Godzina linczu”
•  godz. 18.50 Chcę zobaczyć: „Czarna owca”
•  godz. 19.30 Debata o nieetycznej komunikacji i współczesnych wyzwaniach języka
•  godz. 20.30 Nowe filmy polskie: „Punkt zapalny”
Podczas festiwalu czynna będzie wystawa Witolda Krassowskiego – „Lowe-Krowe. Ostatnia 
dekada PRL”.
Wstęp wolny

Matthias i Maxime, reż. Xavier Dolan, Kanada 2020
23.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Małe kobietki, reż. Greta Gerwing USA 2020
24-25.03. (wtorek-środa), godz. 19.00
Tommaso, reż. Abel Ferarra. Grecja, USA, Wielka Brytania, Włochy 
2020, 30.03. (poniedziałek), godz. 19.00
Prawda, reż. Hirokazu Koreeda, Francja, Japonia 2020
31.03. (wtorek), godz. 19.00

Bilety (o ile nie zaznaczono inaczej): 12 zł dzieci/studenci, 14 zł pozostałe osoby

Galeria 011:
Kajetan Pochylski - Ostatnie kino – poza ekranem
12.03. (czwartek), godz. 18.00, do 12.04.
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK, specjalność rysunek oraz 
AMA Film Academy w Krakowie kierunek operatorski. Doktor sztuki. Zaj-
muje się filmem dokumentalnym, autorskim filmem eksperymentalnym. 
Jego dokumenty brały udział w festiwalach w Polsce oraz poza granicami 
zdobywając na nich nominacje i nagrody. W 2020 film do którego reali-
zował zdjęcia „Republika Narodziny Legendy” (reż. R. Kruk) znalazł się 
na liście do Polskiej Nagrody Filmowej ORŁY. Na wystawę składają się 
dwa elementy. Pierwszym jest ekspozycja przedstawiająca proces two-
rzenia obrazu ruchomego. Artysta zwraca uwagę, iż obraz filmowy może 
istnieć poza ekranem kinowym. Drugim elementem jest film „Ostatnie 
Kino” - historia dziadka artysty Jerzego, który – jak mówi babcia – pro-
wadził ostatnie kino oświatowe w Polsce. 
Galeria Dworzec Zachodni:
Tomasz Stańko w fotografii Andrzeja Tyszki 1982-2014, do 24.03.
Wystawa fotografii, które przez ponad trzy dekady Andrzej Tyszko zrobił 
Tomaszowi Stańce.

Na wystawy wstęp wolny
Galerie czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu godz. 18.00-21.00

Aula UMK, ul. Gagarina ul. Gagarina 11, tel. 56 611-42-74
Nerwica natręctw - spektakl, 6.03. (piątek), godz. 19.00
Sztuka Laurenta Baffie w reżyserii Artura Barcisia. W poczekalni u ge-
nialnego psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów. To osoby cierpiące na 
takie fobie jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba Touretta), przeli-
czanie wszystkiego (arytmomania), strach przed bakteriami (nozofobia), 
powtarzanie każdego zdania (palilalia), niemożność stanięcia na linii, 
czy tytułowa nerwica natręctw. A gdy z powodu niekończącej się absen-
cji lekarza pacjenci zaczynają się leczyć sami, zapowiada się prawdziwa 
jazda... Obsada: Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman, Rafał Królikowski, 
Artur Barciś / Andrzej Zieliński, Zdzisław Wardejn. Bilety: 39-120 zł

28.03. (sobota) 
•  godz. 19.00 Teatr Chorea „ja, bóg”, wręczenie Nagrody Publiczności 
•  godz. 21.00 Fundacja Banina „Obca” 
•  godz. 20.30 – spotkanie z Teatrem Chorea
•  godz. 22.00 Marcelina - koncert

29.03. (niedziela) 
•  godz. 18.30, Galeria Dworzec Zachodni – wystawy twórczości dzieci autystycznych (do maja)
•  godz. 19.00 Krakowski Teatr Tańca „The Entrance”
•  godz. 20.20 spotkanie z Krakowskim T. T. 
•  godz. 21.00 Teatr Dada Von Bzdulov „Koniec Wielkiej Wojny” 
•  godz. 22.00 – spotkanie z Leszkiem Bzdylem

30.03. (poniedziałek) 
•  godz. 19.00 Teatr Przedmieście „Faust” 
•  godz. 20.20 spotkanie z Teatrem Przedmieście
•  godz. 21.00 Kino Niebieski Kocyk na Klamrze: „Tommaso”, reż. Abel Ferrara

31.03. (wtorek)
•  godz. 19.00 Teatr Amareya i A Part „Cztery” 
•  godz. 20.00 spotkanie z Kasią Pastuszak i Marcinem Herichem 
•  godz. 21.00 Kino Niebieski Kocyk na Klamrze: „Prawda”, reż. Hirokazu Koreeda 

1.04. (środa)
•  godz. 19.00 Teatr Cinema i Arti Grabowski „Warunki zabudowy”
•  godz. 20.20 spotkanie z Artim Grabowskim i Zbigniewem Szumskim 
•  godz. 21.00 Jazz na Klamrze: Przemek Strączek Quartet 

2.04. (czwartek)
•  godz. 19.00 Stowarzyszenie Sztuka Nowa „Krym”
•  godz. 20.20 spotkanie z Teatrem Stowarzyszenie Sztuka Nowa
•  godz. 21.00 Maciej Adamczyk - koncert 

3.04. (piątek)
•  godz. 19.00 Teatr Ósmego Dnia „Allegro Agitate”
•  Dzień Autyzmu na Klamrze: spektakle, wystawa, poezja 
•  godz. 20.20 spotkanie z Ewą Wójciak i Teatrem Ósmego Dnia

4.04. (sobota)
•  godz. 21.00 Ogłoszenie Nagrody Publiczności za rok 2020, Pożar w Burdelu i Żelazne Waginy 

„Cześć i chwała bohaterkom”
•  godz. 22.00 zakończenie Klamry
Szczegóły: www.klamra.umk.pl

Kino Niebieski Kocyk
Poznajmy się jeszcze raz, reż. Nicolas Bedos, Francja 2020
2.03. (poniedziałek), godz. 19.00 
Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, reż. Maciej Kawulski, 
Polska 2020, 3.03. (wtorek), godz. 19.00
Boże Ciało, reż. Jan Komasa, Polska 2019, 4.03. (środa), godz. 19.00
Niebieski Kocyk dla Dzieci: Śnieżka i fantastyczna siódemka,  
reż. Sung-ho Hong, Korea Południowa 2020, 8.03. (niedz.), godz. 11:00
Pamiętacie jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz o niej zapomnijcie, bo w tej bajce na początku 
wygląda nieco inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i okrąglejsza niż zazwyczaj. Jednak, kiedy 
przypadkowo w jej ręce wpada para magicznych pantofelków, za ich sprawą dziewczyna zmienia 
się nie do poznania i przybiera postać klasycznej królewny, jaką dobrze znacie.

Kłamstewko, reż. Lulu Wang, Chiny 2020
9-10.03. (poniedziałek-wtorek), godz. 19.00 
Ptaki nocy ( i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn), 
reż. Cathy Yan, USA 2020, 11.03. (środa), godz. 19.00
Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie
16.03. (poniedziałek)
•  godz. 17.00 Nowe filmy polskie: „Jazda obowiązkowa”
•  godz. 18.30 Kto się boi tęczy?: „Tęczowa rodzina”
•  godz. 20.00 Spotkanie z gościem ze środowiska LGBTQ+
•  godz. 21.00 Kto się boi tęczy?: „Bo nie wiedzą co czynią”

17.03. (wtorek)
•  godz. 17.00 Pole widzenia: „Trwałe ślady”
•  godz. 17.15 Pole widzenia: „Raport z suchego miasta”
•  godz. 17.30 Debata ekologiczna - spotkanie z dr hab. Ewą Bińczyk, dr. Adrianem Wójcikiem 

i Karoliną Trojanowską
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inspirując się muzyką disco, ale też rockiem. Z inspiracji wydobywają wła-
sne, niepowtarzalne charakterystyczne brzmienie. 
Bilety 79 zł (I pula), 99 zł (II pula)

Łąki Łan – trasa Raut, 7.03. (sobota), godz. 20.00
Niepowtarzalne brzmienie, które cały czas zaskakuje publiczność.  
Paprodziad i jego teksty sprawiają, że słuchacze muszą samodzielnie od-
szyfrować zawarte treści, propagujące naturę i zrównoważony styl życia. 
Koncerty Łąki Łan to również kostiumy i performance sceniczny, które two-
rzą niesamowite widowisko. Bilety: 59 zł (I pula), 65 zł (II pula), 70 zł (III pula)

Zakochaj się w… Indonezji! 10.03. (wtorek), godz. 18.00
Poznamy kobiety Indonezji i ich rodziny, zajrzymy do ich domów,  
dowiemy się o czym marzą i czy obchodzą święto kobiet. Interaktywna 
prezentacja będzie również okazją do poznania języka indonezyjskie-
go w szerokim kontekście kulturowym. Spotkanie poprowadzi Renata  
Lesner-Szwarc: indonezjanistka i antropolożka kulturowa związana 
z UMK, Fundacją VERDA oraz Stowarzyszeniem Polsko-Indonezyjskim 
„Sahabat”. Wstęp wolny

Świat Od Nowa, 11.03. (środa), godz. 19.00 Wstęp wolny

Maciek Adamczyk - Syndrom Sztokholmski – stand up
12.03. (czwartek), godz. 19.00
Jeden z bardziej doświadczonych komików w Polsce. Stand-upem zaj-
muje się od ponad 10 lat. W swoich występach szuka absurdów, słabo-
stek i wad rodzaju ludzkiego, wyciągając je na światło dzienne. Syndrom 
Sztokholmski to najnowszy program Maćka, w którym zmierza się z tru-
dami rodzicielstwa i jego ciemnymi stronami. Bilety: 29 zł

PRO8L3M Art Brut 2 – koncert, 13.03. (piątek), godz. 19.00 Wyprzedany

Pidżama Porno - Sprzedawca jutra, 14.03. (sobota), godz. 20.00
Trio w składzie: Grabaż, Kozak i Kuzyn. W 2019 r. grupa wraz basistą 
Longinem Lo oraz gitarzystą Piotrkiem Załęskim nagrała pierwszą od 15 
lat studyjną płytę. Bilety: 60 zł, 70 zł w dniu koncertu

Paweł Izdebski - Niewiarygodny Tour, 15.03. (niedziela), godz. 19.00
Wokalista, leworęczny gitarzysta, kompozytor, piosenkopisarz i youtu-
ber. Tworzy własny samozwańczy gatunek muzyczny - bluepop, który 
jest połączeniem muzyki alternatywnej, akustycznej i bluesowej opartej 
na popowych brzmieniach gitary. Trasa promuje najnowszy album Pawła 
„@strach”. Bilety: I pula 35zł, II pula 40zł, w dniu koncertu 45 zł

30. Afryka Reggae Festiwal
20.03. (piątek), godz. 19.00 The Messengers, Alians, Junior Stress, 
Paraliż Band, Słoma & D’Roots Brothers gość Jacek Kleyff
21.03. (sobota), godz. 19.00 Rebelion, Bakshish, Yelram, Vavamuffin, 
Habakuk
Karnety: 60/70 zł, bilety: 35/40 zł. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Toruńska Grupa Inicja-
tywna - Nowe Społeczeństwo”, Polska Akcja Humanitarna.

Slam Poetycki, 23.03. (poniedziałek), godz. 20.00
Spotkanie prowadzi Justyna Kłosińska. Wstęp wolny

Ofelia – Trasa Księgi Ofeliowe, 27.03. (piątek), godz. 20.30
Ofelia (Iga Krefft) to wokalistka i multiinstrumentalistka obdarzona nie-
zwykłym głosem, autorka tekstów oraz kompozytorka. Jej debiutancki 
album Ofelia to opowieść o bliskości oraz wadze obietnic. Subtelny indie 
pop i rock, bazujące na jej mocnym wokalu i czerpiące inspiracje zarówno 
z folku, bluesa czy muzyki elektronicznej. Bilety: 30-45 zł

Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra
Jedyny w regionie i jeden z najważniejszych festiwali w Polsce, który pre-
zentuje teatr alternatywny. 
Poza spektaklami szereg imprez towarzyszących, takich jak: dyskusje, 
prezentacje filmowe, spotkania, oraz koncerty.

Otwarta sesja teatralna dla dzieci, 12.03. (czwartek), godz. 16.45
Od marca ruszają prace nad nowym przedstawieniem – można jeszcze 
dołączyć do obsady. Pierwsze spotkanie będzie miało charakter teatral-
nej rozgrzewki. Prowadząca: Joanna Łagan. Bilety: 5 zł

Czwartkowe spotkania ze sztuką, 19.03. (czwartek), godz. 16.00
Nowy cykl zajęć pod kierunkiem plastyka Zbigniewa Przybysza. Zajmie-
my się rzeźbą głowy. Uczestnicy zajęć wykonają w glinie portret z natury. 
Zapisy i informacje: zbigniew.przybysz@artus.torun.pl. Bilety: 30 zł

O wyobraźni i o potworach. Warsztaty plastyczne w świetlicy
20.03. (piątek), godz. 16.00
Warsztaty, których celem jest z jednej strony przybliżenie uczestnikom 
świata magii i wyobraźni prezentowanego w literaturze fantasy, a z dru-
giej rozwój kreatywności, twórczego myślenia i zdolności artystycznych. 
Każdy będzie mógł stworzyć swoją własną potworną księgę/ szkicownik/
notes – którego będzie mógł używać jako skarbnicę swojej twórczości. 
Prowadzenie: Monika Ratajczyk tel. 792-006-098 mail: monika@artus.torun.pl. Wstęp wolny

Malowanie światłem i cieniem - warsztaty rodzinne
29.03. (niedziela), godz. 11.00
Będziemy bawić się na grafoskopie, tworząc barwne ciecze z musujących 
proszków i płynnych pigmentów oraz barwne witraże z półprzezroczystej 
materii i filtrów. Poznamy różne lampy i będziemy eksperymentować 
z cieniem, przemieniając dzieci w olbrzymów – a dorosłych w małe skrza-
ty. W finale skrótki pokaz teatralny, który uwiecznimy w formie nagrania. 
Zapisy i informacje: podmurna@artus.torun.pl. Bilety: 15 zł, 25 zł rodzina

Warsztaty dla grup zorganizowanych:
Wokół wystawy – Ciałem - Filia Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
Dyskusji nad rolą ciała w kulturze i sztuce towarzyszyć będzie wielkoformatowe działanie pla-
styczne (malowanie ciałem!). Wymagany strój na zmianę. Warsztaty dla osób powyżej 13 r.ż. 
Prowadzenie: M. Ratajczyk i E. Lewandowicz. Zapisy do 11.03.: podmurna@artus.torun.pl. Bilet: 15 zł
Przygody marzannowych stworów. Teatralno-plastyczne powitanie wiosny - Filia Dom Muz, 
ul. Poznańska 52
Tradycje witania wiosny w kilku wybranych krajach. W części teatralnej elementy warsztatu, zaba-
wy z tkaniną, z rekwizytami oswajanymi w konwencji teatru absurdu,  fragmenty tzw. rozgrzewki 
aktorskiej. W części plastycznej projekt postaci przedstawiającej odchodzącą zimę.
Zapisy do 19.03.: tel. 56 66-44-912 lub joanna.lagan@ artus.torun.pl. Bilet: 10 zł

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

Klub Od Nowa
Wieczór Podróznika: Dotyk Horyzontu – o podróżach Janusza 
Traczykowskiego, 4.03. (środa), godz. 20.00
Toruński dziennikarz i podróżnik, który odwiedził ok. 60 krajów na czte-
rech kontynentach. „Dotyk Horyzontu” to jego najnowsza książka, zawie-
rająca reportaże z różnych zakątków świata, poczynając od Grecji, Wę-
gier czy Anglii poprzez Armenię, Indie i Wietnam, kończąc na Kubie oraz 
Sri Lance. Wstęp wolny

Sokół Eskimo Tour, 5.03. (czwartek), godz. 19.00
Sokół, właściwie Wojciech Sosnowskiznany również jako Nocny Narrator 
– polski raper, a także przedsiębiorca i dziennikarz radiowy. Po sukcesie 
wydanego przed rokiem solowego debiutu artysta zapowiada nowy pro-
jekt. Bilety: 70 zł 

Fisz Emade Tworzywo, 6.03. (piątek), godz. 20.00
Jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku muzycznym promu-
je najnowszy album „Radar”. Na płycie artyści sięgają do tygla lat 80.,  
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DDOMY KULTURY
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77
www.mdktorun.pl

Nowa Scena Muzyczna: Slavic Voices – PRLove
7.03. (sobota), godz. 18.00
Koncert z miłości do sztuki tworzonej w czasach PRL. W programie pio-
senki z repertuaru Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Anny German, 
Zbigniewa Wodeckiego i innych gwiazd lat 60., 70. i 80. Wystąpią: Mag-
dalena Cysewska – wokal, Robert Matusiak – piano, Michał Hajduczenia 
– wokal, kontrabas
Koncert Wiosenny zespołu wokalnego Psotki i Śmieszki
7.03. (sobota), godz. 16.00 
Tańce w kręgu – warsztaty Macieja Pasternaka 
14.03. (sobota), godz. 10.00-13.00 
Ada Jałocha - Serce nienasycone - widowisko muzyczne
14.03. (sobota), godz.17.00
Widowisko o miłości i tęsknocie w wykonaniu absolwentki Teatru Studio „P”. 
Towarzyszyć jej będzie Łukasz Wawreniuk – student wokalistyki. Program 
wzbogacą wiersze śpiewane w interpretacji Sceny Młodych Studio „P”. 
Koncert: Hej Ty! w wykonaniu zespołów wokalnych z MDK 
19.03. (czwartek), godz. 18.00
Wystąpią: Let’s Sing, Pauza, eRZetWu , Piosenka Aktorska. Główną tematy-
ką koncertu jest ukazanie obecnych w przestrzeni słów nienawiści, wyklu-
czenia, czyli hejtu. Koncert jest dobrym początkiem do dyskusji i refleksji. 
W programie m.in. „Vademecum skauta” (Lady Pank), „Huśtawka” (Elek-
tryczne Gitary), „Kaktus” (Bovska), „Płachta nieba” (Jacek Kleyff). Scena-
riusz i opieka artystyczna Katarzyna Skowrońska-Sobolewska.
V Forum Edukacyjne – Tańce w kręgu, 27.03. (pt), godz. 16.30-18.00
Warsztaty dla nauczycieli 

Wystawy w Galerii Młoda MDK:
•  Fotografie grupy „Foto-Cyfra” pt. makulatura, 30.03-16.04.
•  Alaska. Teatr Życia, do 31.03., Wystawa fotograficzna Lucyny Sowińskiej 

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

Grand Prix Torunia w Szachach 2019/2020
7.03. (sobota), godz. 10.00-15.00
VI Runda Otwartego Turnieju Szachowego
Szach – art, 14.03. (sobota), godz. 10.00-12.00
Interdyscyplinarny warsztat plastyczno-szachowy (dla dzieci w wieku 
7-10 lat), podczas którego uczestnicy będą uczyli się podstaw gry w sza-
chy, a także stworzą swoją własną szachownicę wraz z pionkami i figura-
mi.  Zapisy: tel. 56 622-39-50

Akademia Piosenki 
14.03. (sobota), godz. 12.30-14.00 (7-13 lat), 14.15-15.45 (14-18 lat)

•  godz. 10.00 wykład „O niezwykłej relacji mózgu z muzyką” wygłosi dr Anna Antonina 
Nogaj. Tego samego dnia zapraszamy na wykład dr Kamili Łaszewskiej „Mity na temat 
snu, czyli o tym jak myśleć o śnie, żeby się wyspać”. Po nim będzie można uczestniczyć 
w zajęciach przygotowanych przez studentów. Początek wykładu o godz. 18.00. 

•  Od 17 do 20 marca w sali konferencyjnej CIE będą odbywały się wykłady: 
•  17.03. godz. 18.00 Czy neuronauka poznawcza może usprawnić edukację matematycz-

ną? – dr Mateusz Hohol
•  18.03. godz. 18.00 O mózgowej pornografii, rozbudzaniu nadziei i ich spieniężaniu  

– dr Tomasz Witkowski
•  19.03. godz. 18.00 Sztuczna inteligencja i przyszłość cywilizacji – prof. dr hab. Włodzi-

sław Duch
•  20.03. godz. 18.00 Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych przewlekle  

– prof. dr hab. Michał Haciarek
Wstęp bezpłatny. Nie obowiązują zapisy, ale liczba miejsc ograniczona

Wtorki z psychologią
•  10.03. godz. 18.00 Kto nie wierzy w zmianę klimatu i dlaczego? – dr Adrian Wójcik
•  24.03. godz. 18.00 Psychologia wobec społecznych podziałów: jak skleić to, czego się 

skleić nie da? – prof. dr hab. Maria Lewicka
Miejsce: CIE. Wstęp bezpłatny. Nie obowiązują zapisy, ale liczba miejsc ograniczona

Medyczne Środy
•  4.03. godz. 18.00 Dlaczego chirurdzy myją ręce przed operacją? Krótka historia aseptyki 

i antyseptyki – dr hab. Wojciech Szczęsny, prof. UMK
•  11.03. godz. 18.00 Wszystkie skopie świata – dr hab. Wojciech Szczęsny, prof. UMK
•  18.03. godz. 18.00 Arteterapia. Do zdrowia przez sztukę – dr Michalina Radzińska
•  25.03. godz. 18.00 Rola fitoterapii w ochronie zdrowia – dr Maciej Balcerek
Miejsce: CIE. Wstęp bezpłatny. Nie obowiązują zapisy, ale liczba miejsc ograniczona

Warsztaty:
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
Pracownia Multimedialna
wtorek – Programowanie robota – świetna sprawa – z micro:bit, to zabawa!, kl. 1-3, 4-6 SP
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
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CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN WIEDZY”
ul. Władysława Łokietka 5, tel. 56 690-49-90
mlynwiedzy.org.pl

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Krajobrazy Antarktyki, Jadwiga i Marek Czarnec-
cy - Wielki Makro Świat, Idee, Wahadło Foucaulta, Połącz się!, do 15.05., Przytul Polskę. do 30.06.
Centrum Innowacyjnej Edukacji, ul. Władysława Łokietka 1-3: Ścieżki dorastania

CNMW czynne: wt.-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, 
17.00-19.00. 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:
Wieczór dla kobiet: Naturalnie piękna
5.03. (czwartek), godz. 18.00-21.00
Warsztaty poświęcone samoakceptacji. Powiemy jak zadbać o siebie i zna-
leźć czas na odpoczynek. Dietetyczka wskaże najnowsze trendy w zdrowym 
odżywianiu. Odpowiemy na pytanie czy drakońskie diety są nam potrzeb-
ne, a także jakie koktajle poprawią samopoczucie i urodę. Na stanowisku 
fitness przypomnimy jak ważny jest ruch dla naszego zdrowia i dobrego 
wyglądu. Nie zabraknie rozmów o najnowszych trendach w makijażu. Pod-
czas wieczoru będzie również okazja do zrobienia własnego wybranego 
kosmetyku przy wsparciu pracowników Wydziału Chemii UMK. Marcin Pią-
tek – farmaceuta i autor bloga – obali mity dotyczące suplementów diety 
i „magicznych mikstur” poprawiających zdrowie i urodę. Podczas wykładu 
„Naturalnie piękna, czyli słów kilka o postrzeganiu kobiecego ciała” zasta-
nowimy się czy dopracowane „naturalne looki” gwiazd i celebrytek to zasłu-
ga genów, czy pomoc specjalistów. Podpatrzymy, czym jest naturalne pięk-
no i jak można je promować. Nie zabraknie również stanowiska z biżuterią 
hand made. Do stworzenia bransoletek wykorzystamy naturalne materiały. 
Uczestniczki będą mogły skorzystać również z kawy i herbaty oraz drink 
baru. Bilety: 20/30 zł

Polska – zobacz więcej. Weekend za pół ceny
21-22.03. (sobota-niedziela), godz. 9.00-19.00
Możliwość zwiedzania wystawy „Ścieżki dorastania” za 5 zł

Tydzień Mózgu” w Toruniu, 16-20.03. (poniedziałek-piątek)
Coroczna akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzowanie wiedzy 
o mózgu, układzie nerwowym, jego działaniu oraz przedstawienie aktu-
alnych wyników badań w tym obszarze.
Inauguracja 16 marca o godz. 10.00 w CN Młyn Wiedzy. W przestrzeni 
wystawy „Rzeka” będą dostępne interaktywne warsztaty przygotowane 
przez studentów psychologii i kognitywistyki. 

10 Tenorów na Dzień Kobiet, 8.03. (niedziela), godz. 19.00
Obok polskich tenorów wystąpi znakomita orkiestra oraz artyści Teatru 
Operetki kijowskiej. Utalentowani śpiewacy zaprezentują różnorodny re-
pertuar, od światowych hitów popowych i rockowych, przez pieśni ludo-
we, aż po wielkie szlagiery światowej operetki. Bilety: 130-150 zł

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, 11.03. (środa), godz. 18.30
Zwyciężczyni programu „Mam Talent” Tetiana Galitsyna, wraz z gwiazdą 
„Mam Talent” Vlodyrem, najszybszym malarzem na świecie oraz grupą 
artystów, przygotowywała historię Małego Księcia wg. Antoine de Saint-
-Exupéry’ego, malowaną na żywo piaskiem, światłem i na wodzie, połą-
czoną z grą aktorów, świateł i cieni oraz techniką szybkiego malowania 
(Speed Painting). Dopełnieniem show, jest oprawa muzyczna. 
Spektakl polecany dla dorosłych oraz dzieci od 5. roku życia. Bilety: 25-85 zł

Najpiękniejsze Melodie Świata – klasycznie i humorystycznie
14.03. (sobota), godz. 17.00
Soliści Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Teatru Wielkie-
go w Łodzi: Ewelina Hańska – sopran, Danuta Dudzińska – sopran, Wie-
sław Bednarek – baryton, Krzysztof Marciniak. Zobaczymy piękne układy 
choreograficzne w wykonaniu solistów baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, 
a artystom towarzyszyć będzie orkiestra kameralna pod dyrekcją Bogny 
Dulińskiej. Całość poprowadzi Andrzej Zborowski. Usłyszymy wiele pięk-
nych kompozycji oraz arie i duety z oper, operetek i musicali. Bilety: 60-90 zł

Pomoc domowa - spektakl, 20.03. (piątek), godz. 19.00
Farsa Marca Camolettiego podbija serca widzów wartką akcją, błyskotli-
wymi dialogami i inteligentnym humorem. Z zapartym tchem podąża się 
za losami męża, żony, kochanki i kochanka szczególnie gdy łączy ich je-
dyna, błyskotliwa, urzekająca, spostrzegawcza i pełna uroku Nadia czyli 
pomoc domowa. Reżyseria: Rafał Sisicki. Obsada: Dominika Gwit / Piotr Pręgowski, 
Michał Mikołajczak / Krzysztof Ibisz, Joanna Kupińska, Agata Załęcka, Sebastian Stankiewicz / 
Michał Piróg. Bilety: 60-110 zł

Kobieta idealna - spektakl, 21.03. (sobota), godz. 19.00
Komedia pomyłek, pełna intryg i zwrotów akcji, która ukazuje rozterki każdego 
z nas. Sekret, spisek, zmowa, oszustwo, gierki, romans; jak się w tym wszystkim 
nie pogubić, skoro każdy ma coś do ukrycia? Bilety: 80-100 zł

Klimakterium 2, czyli menopauzy szał, 22.03. (niedziela), godz. 17.00
Sztuka Elżbiety Jodłowskiej, która odniosła niebywały sukces, została 
wystawiona ponad 1800 razy na scenach w Polsce i za granicą. „Klimak-
terium 2”opowiada o dalszych perypetiach bohaterek. 
Obsada (występują zamiennie): Elżbieta Jodłowska, Małgorzata Duda, Maria Winiarska; Anna 
Korcz, Ewa Cichocka, Joanna Jeżewska, Elżbieta Jarosik, Katarzyna Kozak; Elżbieta Okupska, Gra-
żyna Zielińska, Elżbieta Panas, Ludmiła Warzecha; Małgorzata Gadecka, Renata Zarębska, Anna 
Wojton, Ewa Złotowska. Bilety: 50-90 zł

III Uniwersytecka Gala Charytatywna – Gala Copernicana
24.03. (wtorek), godz. 18.00
Gala organizowana przez Samorząd Studencki UMK przy współpracy 
z Fabryką Dziecięcych Marzeń oraz NZS UMK. To plebiscyt, który ma na 
celu wyłonienie liderów i inicjatyw w takich kategoriach jak: Najlepszy 
Wykładowca, Najlepszy Sportowiec, Dziekanat Przyjazny Studentom, 
Najlepsza Organizacja Studencka, Studenckie Praktyki, Wzór Studenta 
oraz Studencki Projekt. Odbędzie się również licytacja i loteria fantów 
z których dochód zostanie przekazany na wsparcie Toruńskich Domów 
Dziecka, a na zakończenie wystąpi gwiazda wieczoru – Grupa MoCarta. 
Koncert przewidziany jest na godz. 20.00.
Wstęp wolny z możliwością wpłaty dobrowolnej kwoty na pomoc dzieciom z Toruńskich Domów 
Dziecka. Pieniądze zbierać będzie Fundacja Archipelag Inicjatyw na wejściu do Auli.
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Maria Superata jest specjalistką ds. japońskich gejsz. Mieszka na stałe 
w Kioto. Pracuje z gejszami jako tłumacz. Oprócz Geiko i Maiko skupia 
się na kulturze, problemach społecznych, nauce i sztuce Japonii. Jest ab-
solwentką ekonomii i zarządzania (ukończyła studia w Belgii). Napisała 
pracę magisterską na temat aspektów ekonomicznych życia gejsz. 

Bilety: Sale ekspozycyjne 14 zł normalny; 11 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

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

Wystawa czasowa:

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

Filmy 4D:
Mikołaj Kopernik w Toruniu, godz. 10.20, 12.20, 14.20, 16.2-
Wszechświat, godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy, godz. 11.40, 13.40, 15.40, 17.40

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

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
ul. Łazienna 16

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

Wystawa czasowa:

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

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:

Nasz Bałtyk, do 14.04.
Niezwykłe fotografie z wypraw żeglarskich długoletniej, nieżyjącej już 
kustosz muzeum Agaty Rissmann oraz jej męża Marka. Piękny zapis 
wspólnej pasji do Bałtyku, miłości do morza, przyrody i podróży. 

Spotkania:

Bicyklami z Białegostoku do Santiago de Compostella
5.03. (czwartek), godz. 17.00
Spotkanie połączone z fotorelacją z pielgrzymki rowerowej na trasie Bia-
łystok - Santiago de Compostela, która odbyła się 21.04.-16.06.2018 r. 

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

Wystawy stałe:
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Galeria sztuki gotyckiej
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793 
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w. 
Sala Królewska. Poczet królów polskich 
Galeria malarstwa polskiego od końca XVIII wieku do 1939 roku 
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy 
Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1238-1765 

Wystawy czasowe: 

•  Konfraternia Artystów w Toruniu w latach 1920-1939. W stulecie 
Niepodległości, 13.03. (piątek), do 14.06.
W latach 20. XX w., kiedy Toruń znalazł się w granicach nowego państwa 
polskiego, ważną rolę odgrywały stowarzyszenia kształtujące kulturę 
miasta, m.in. utworzona 16 grudnia 1920 r. z inicjatywy Juliana Fałata 
Konfraternia Artystów w Toruniu. Wystawa oprócz dzieł sztuki prezentuje 
również dokumenty związane z promowaniem kultury polskiej.

• Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku ojczyźnie, do 28.06.
Wystawa o powrocie Torunia do niepodległej Polski przygotowana 
przez zespół specjalistów z najważniejszych instytucji kultury i nauki 
w Toruniu i w oparciu o zbiory tych instytucji.

Spotkania:
OBRAZowo rzecz ujmując: Piotr Michałowski, 5.03. (czw.), godz. 16.00
Kolejne spotkanie przybliżające sylwetki znakomitych malarzy i rzeźbia-
rzy polskich, których prace znajdują się w zbiorach muzeum. Kustosz 
Anna Kroplewska-Gajewska w cyklu dziesięciu spotkań przedstawia  
życie i twórczość wybranych artystów. 
Bilety w cenie 15 i 10 zł do nabycia w kasach muzeum oraz na 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

 Wystawa stała: Świat Orientu

Wystawa czasowa:

August II i jego kamień filozoficzny , do 15.03.

Spotkania:

Gejsze w świecie social mediów i nowych technologii
7.03. (sobota), godz. 16.00
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Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży ćwiczące emisję głosu, wokalne 
umiejętności i przygotowanie do występów scenicznych. 
Zapisy: tel. 56 622-39-50

Wierszoklepka
20.03. (piątek), od godz. 10.00 - eliminacje wstępne
VIII Konkurs Recytatorski dla kl. I-III szkół podstawowych. Uczestnicy za-
prezentują dowolny utwór poetycki z literatury dla dzieci. 
27.03. (piątek), od godz. 11.00 - finał konkursu
Uczestników konkursu oceniać będzie profesjonalne jury, które weźmie pod uwagę: dobór reper-
tuaru i opanowanie pamięciowe, interpretację tekstu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny. 
Zgłoszenia do 10.03.

Wiosna! Radość! Urodziny! 21.03. (sobota), godz. 10.00 -12.00
Impreza urodzinowa dla dzieci (w wieku 7-10 lat), które bez względu na 
dzień swoich urodzin, chciałyby go świętować w ten cudowny Dzień Wio-
sny! Będzie rzeźba z jedzenia oraz tańce-zabawiańce. Zapisy: tel. 56 622-39-50

Wiosenne potyczki, 28.03. (sobota), godz. 11.00-13.00
Międzypokoleniowe warsztaty rodzinne promujące ruch i zdrowy styl ży-
cia. Zapisy: tel. 56 622-39-50

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: Z moich stron. Drzewa - nabór 
prac konkursowych, 1.03-24.04.
Prace malarskie w formacie A3 lub większe należy składać w siedzibie 
OPP DH. Regulamin na www

Wystawy:
Autoportret w bordiurze, Postać, kształt, układ, Wiosenne Kwiaty
Wystawy prac wychowanków pracowni plastycznej OPPDH prowadzonej przez p. Danutę Ciecha-
nowską (nauczyciel - artysta malarz).
Wystawy czynne od poniedziałku do piątku, godz. 9.00-19.00

Ulotność pejzażu, 2.03. (poniedziałek), godz. 16.30
Wystawa prac wychowanków pracowni plastycznej OPPDH (uczestników malarskiego pleneru 
wakacyjnego 2019), prowadzonej przez p. Danutę Ciechanowską
Miejsce: Woj. Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Wiosenne Kwiaty, 20.03. (piątek), godz. 11.00 
(opis wyżej) Miejsce: Ogród Zoobotaniczny

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

Spotkania i wykłady:
W Pierwszym Rzędzie: Call me Tony – projekcja filmu i spotkanie 
z reżyserem Klaudiuszem Chrostowskim, 11.03. (środa), godz. 18.00 
Bohaterem dokumentu jest Konrad – osiemnastoletni kulturysta, który 
pragnie zostać aktorem. Z uporem zabiega o uwagę wiecznie nieobecne-
go ojca. Kreując swój wizerunek, inspiruje się aktorami kina akcji, spę-
dza godziny na siłowni i zapisuje się na zawody kulturystyczne. Wszyst-
ko to prowadzi do załamania, spowodowanego wewnętrznym konfliktem 
między nim samym a wersją siebie, którą stara się stworzyć, by zyskać 
akceptację otoczenia…
Autor filmu Klaudiusz Chrostowski jest reżyserem i scenarzystą. Ukoń-
czył University of the Arts w Londynie oraz PWSFTviT w Łodzi. Współpra-
cował przy realizacji filmów fabularnych (m.in. Persona non grata Cellina 
Glucka, Nieulotne Jacka Borcucha) i seriali. Za Call me Tony otrzymał wie-
le prestiżowych nagród, w tym na jednym z największych europejskich 
festiwali filmu dokumentalnego IDFA w Amsterdamie. Obecnie mieszka 
w Warszawie, pracując nad swoim drugim filmem dokumentalnym oraz 
scenariuszem do debiutu fabularnego. Wstęp wolny

Wybitne Postacie Historii Fotografii: Hermann Spychalski – pierwszy 
toruński fotoreporter, 18.03. (środa), godz. 16.30
Urodzony pod koniec XIX wieku w zachodniej Wielkopolsce Hermann Spy-
chalski w 1920 roku wybrał Toruń – tu się osiedlił i tu pracował. Z mia-
stem był związany przez cały okres międzywojenny i podczas niemieckiej 
okupacji – do roku 1944, gdy słuch o nim całkowicie zaginął. Prowadził 
zakład fotograficzny w centrum miasta. W jego atelier powstawały por-
trety torunian, zdjęcia okolicznościowe czy pamiątkowe. Od 1925 roku 
Hermann Spychalski był starszym cechu fotografów. Równolegle przez 
blisko ćwierć wieku jako fotoreporter dokumentował życie ówczesnej sto-
licy Pomorza. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor 
fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista 
ds. fotografii WOAK. Wstęp wolny

Konkursy:
Do 7 marca można nadsyłać zgłoszenia na festiwal KATAR Muzyka. Do udziału zapraszamy 
młodych muzyków: śpiewających, rapujących, muzykujących, miksujących i tworzących beaty. 
W otwartej formule przeglądu mieszczą się zespoły rockowe, metalowe, twórcy nowej elektroni-
ki, 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. w ACKiS Od Nowa. Uczestnikami mogą być osoby mieszkające, studiu-
jące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które amatorsko zajmują się 
twórczością artystyczną. 

Warsztaty:
• 7.03. Trening prezentacji i wystąpienia publicznego 
Zajęcia prowadzą: Mariusz Kluszczyński i Wojciech Budny, cena: 120 zł, informacje dot. zgłoszeń 
na www
• 14-15.03. Warsztaty teatralne Weekendowe laboratorium artystyczne
Zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena: 70 zł, zgłoszenia do 6.03.
•  21-22.03. Magia cyrku. Metodologia nauki żonglowania i nauczania innych
Zajęcia prowadzi Mirosław Urban, cena: 150 zł, zgłoszenia do 13.03.
•  28.03. Skuteczny tekst w internecie (webwriting) i nowoczesny redaktor online
Zajęcia prowadzi Kasia Toczko, cena: 120 zł, zgłoszenia do 20.03.

Zajęcia edukacyjne:
XXVIII Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych 
• 4-6.03. Audycja w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej Improwizacja? To potrafi każdy z nas oraz 
warsztaty fotograficzne Improwizacja w fotografii (prowadzi Stanisław Jasiński).
• 18-20.03. Warsztaty plastyczne Improwizacja I (zacjęcia prowadzą: K. Kaczewiak, J. Fujarska,  
J. David i A. Utkina) oraz warsztaty filmowe Tworząc magię (zajęcia prowadzi Karolina Fordońska).
Program adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z małych miejscowości. 
Dodatkowe informacje na www

Konsultacje fotograficzne: 6,20.03. (piątek), godz. 15.30-18.00
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko 
uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny

Wielkie Święto, 28.03. (sobota)
godz. 9.00 Teatralny rozruch
Comiesięczne zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat. Z okazji obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru, zapraszamy spragnione teatralnych przygód 
dzieci na Wielkie Święto 
w WOAK-u. W tajemnicze światy przeniosą nas zabawy, historie i kostiu-
my, które koniecznie zabierzcie ze sobą.
godz. 11.00 (I grupa) i 12.15 (II grupa) Poranne figle, psoty i żarty
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat z opiekunami
Tuż po Międzynarodowym Dniu Teatru zapraszamy małych z dużymi  
do WOAK-u na wspólne świętowanie Tygodnia Teatru. 
Przyjdźcie w kostiumach! 
Prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł. Zgłoszenia do 25.03.
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Kiermasz wielkanocny, 29.03. (niedziela), godz. 10.00-15.00
Ponad 100 twórców z różnych regionów Polski, Litwy i Ukrainy. Będzie 
to okazja do zakupienia ręcznie wykonanych przedmiotów. Pojawią się 
tradycyjne palmy, pisanki, regionalne hafty, wyroby z wikliny i ceramiki 
oraz rzeźba, drewniane i szmaciane zabawki, a także oryginalna biżute-
ria. Nie zabraknie domowych wypieków, potraw i miodów. O godz. 11.00, 
12.00 i 13.00, pracownicy Muzeum oprowadzą chętnych po aranżacjach 
świątecznych w Parku Etnograficznym. Bilety: 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł

Edukacja:
Dla przedszkoli:
• Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. Bilety: 9 zł/os. 
Dla szkół:
• W klasie pod Białym Orłem 
• Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach (od 18.03.) - Jak urządzić „pogrzeb śledzia”? Czym się różni 
kraszanka od pisanki? Co ma śmigus do dyngusa? Uczestnicy odwiedzą przygotowane na święta 
wnętrza chat w Parku Etnograficznym, poznają wielkanocne tradycje Kujaw, Kaszub, Borów Tu-
cholskich i Kociewia. 
• Wielkopostny elementarz  - Uczestnicy dowiedzą się jak dawniej na wsi spędzano czas sześcio-
tygodniowego Wielkiego Postu. Wędrując po wystawie Tajemnice codzienności… odkryją pod-
stawowe wierzenia i obyczaje tego okresu. Poznają także główne prace domowe i gospodarskie, 
które wówczas wykonywano. 
Bilet: 5 zł/os. 
• Tradycja w garści (od 18.03.) - Podczas marcowych warsztatów uczniowie odwiedzą przygo-
towane na święta wnętrza chat w Parku Etnograficznym, poznają wielkanocne tradycje Kujaw, 
Kaszub, Borów Tucholskich i Kociewia a także wykonają wielkanocną kartę pocztową. Wzorem 
dla prac będą wytwory manufaktury Anny i Józefa Miszkerów, mieszkańców Bydgoszczy, którzy 
w latach 50. i 60. XX w. zajmowali się domowym wyrobem pocztówek. Bilety: 9 zł/os. 
Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedze-
niem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43

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

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

Bezpłatne prelekcje dla dzieci, młodzieży i seniorów 
Spacery tematyczne: Walka o niepodległość w cieniu toruńskich 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, do 24.04.
Na wystawie prezentowane są 24 portrety namalowane w technice olej-
nej przez Rafaela Chwolesa w latach 1940-1958, w czasie jego pobytu 
w Wilnie. Portrety przedstawiają rodzinę, przyjaciół i znajomych malarza 
z okresu wileńskiego. przed jego repatriacją do Polski w 1958 r.

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 Die-
cezjalnym w Pelplinie. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odre-
staurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także 
elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy.

Bilety: 5 zł normalny, 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 wysta-
wę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych 
bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspi-
rowane prezentowaną kolekcją.
Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

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

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

Warsztaty muzealne z zakresu historii papiernictwa, drukarstwa i kaligrafii na wesoło. Poziom 
warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, indywi-
dualni 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 toruń-
skiego 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
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O swojej podróży opowie Antoni Oleksicki, historyk, specjalizujący się 
w historii urbanistyki i architektury. Przez wiele lat był wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków w Białymstoku, później zastępcą wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Warszawie; prywatne i zawodowe zaintereso-
wania znalazły swe odbicie w prezentacji. Wstęp wolny

Alternatywna podróż po Jordanii - spotkanie z Agnieszką Siejką
24.03. (wtorek), godz. 17.00
Jak sama o sobie pisze: To opowieść o tym jak alternatywnie podróżować 
po Jordanii. W naszej podróży niewiele udało się zrealizować z założone-
go planu, za to udało się wszystko, co nie było zaplanowane. Opowiem 
nie tylko o pięknych widokach i niesamowitych wrażeniach, lecz także 
o wpadkach, niedociągnięciach i przykrych historiach, czyli o tym, o czym 
zwykle nie opowiada się podczas spotkań podróżniczych.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:

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

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

Imprezy:

Akcja Polska zobacz więcej, 21-22.03.
Bilety do Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiaz-
dą, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika oraz Muzeum Historii Torunia będą tańsze o 50%.

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

Park Etnograficzny w Toruniu i Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce 
Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:

Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu, do 31.05.
Na podstawie historii naszej instytucji w nieszablonowy sposób przed-
stawiamy rolę i funkcjonowanie organizmu muzealnego. Ekspozycja 
ukazuje zakres działań muzealnych: zarówno tych oczywistych (wysta-
wiennictwo, edukacja), jak i tych nieznanych osobom spoza kręgu mu-
zealników (badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konserwowanie, 
opracowywanie, przechowywanie itp.).
9. Etnoklimaty, do 8.03.
Wystawa zdjęć laureatów 9. konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka UMK, Muzeum Etnograficzne – Arsenał.

Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach, od 18.03.
Aranżacje świąteczne w chatach: Wielka Sobota w Borach Tucholskich, 
Poranek Wielkanocny na Kujawach, Niedziela Palmowa i Wielki Piątek na 
Kaszubach oraz Wielkanoc na Kociewiu.
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00

Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia: wtorek-piątek: 9.00-15.00, sob., niedz.: godz. 10.00-15.00
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00

Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. W środy wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:

Jarmark żywności ekologicznej, 7.03. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Siała baba mak – warsztaty umuzykalniające
7-8.03. (sobota-niedziela), godz. 11.00-14.00
Dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, anima-
torów kultury, wychowawców oraz każdego, kto chciałby włączyć dawne 
zabawy dziecięce, wyliczanki, rymowanki i piosenki ludowe w czas spę-
dzany z dziećmi. Prowadzenie: Marta Domachowska. Koszt udziału 1 os.: 45 zł/6h. Przy 
udziale 3 pracowników jednej placówki – koszt jak za 2 osoby. Zapisy: edukacja@etnomuzeum.pl

Służące, 7.03. (sobota), godz. 17.00
Część muzealnego programu obchodów 100-lecia powrotu Kujaw i Pomo-
rza do wolnej Polski i świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet. Spo-
tkanie poświęcone bardzo licznej w dwudziestoleciu międzywojennym 
sfeminizowanej grupie zawodowej. Będzie można dowiedzieć się, jak 
wyglądała codzienność służących oraz obejrzeć wybrane eksponaty z mu-
zealnej kolekcji. Prowadzenie: Olga Kwiatkowska i Joanna Sójka. Bilety: 9 zł, ulgowy 6 zł 

Leokadia Boniewicz – świadek wieku, 12.03. (czwartek), godz.12.00
104. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+. Część muzealnego programu obchodów 100-lecia powrotu Kujaw 
i Pomorza do wolnej Polski. Opowieść kustosz Hanny Łopatyńskiej o Le-
okadii Boniewicz – autorce książki „Na przestrzeni wieku. Wspomnienia 
z lat 1860-1956” ze szczególnym uwzględnieniem przemian w życiu 
mieszkańców ziemi chełmińskiej w związku z wydarzeniami 1920 roku. 
Uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego głośnego czytania wybra-
nych fragmentów książki. Prowadzenie: Olga Kwiatkowska. Bilet 4 zł/os.

Etnoigraszki: Apli papli, 15.03. (niedziela), godz. 12.00
Kolejna z cyklu rodzinnych imprez umuzykalniających dla całych rodzin. 
Zastanowimy się, kto to jest „swój”, a kto „obcy”, dlaczego – mieszka-
jąc w jednym miejscu – można być „miejscowym”, albo „przybyszem”. 
Będziemy przysłuchiwać się różnym językom i gwarom (w tym językom 
dziecięcym!) oraz eksplorować własne zdolności artykulacyjne. 
Bilety: 10 zł os. dorosła, 5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2) do nabycia w przedsprzedaży od 10.03. 
w kasie Muzeum oraz w dniu imprezy

Etnowyprawka Malucha: Muzeum!
• 19.03. (czwartek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
• 20.03. (piątek), godz. 10.00 (edycja dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Muzeum świętowało niedawno 60 urodziny. Dlatego w marcu ruszymy 
tropem... muzeum i odwiedzimy naszą wystawę. Obejrzymy ze wszystkich 
stron rozmaite przedmioty, które mogłyby trafić do muzealnej kolekcji. 
Sprawdzimy czy są lekkie, czy ciężkie, miękkie, czy twarde, giętkie, a może 
puchate. Spróbujemy je poukładać według pomysłów uczestników, może 
nawet uda się nam stworzyć etnowyprawkową wystawkę. Nie zabraknie ele-
mentów wokalnych. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Bilety: 25 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 
opiekun), zapisy (9-17.03., e-mail:edukacja@etnomuzeum.pl z dopiskiem: etnowyprawka)

Sobota z jajem, 28.03. (sobota), godz. 16.00-18.00
Rodzinne warsztaty zdobienia jajek i wyrobu palm z krepy. Uczestnicy 
będą mieli okazję nauczenia się technik zdobniczych od twórców ludo-
wych z Kurpiów. Elżbieta Prusaczyk i Józef Pokora pokażą jak tworzyć wie-
lobarwne pisanki zdobione woskiem, a Czesława Kaczyńska i Marianna 
Pokora zaprezentują sztukę wykonywania kwiatków i palm z bibuły. 
Uczestnicy przynoszą ugotowane jaja i wydmuszki. Koszt: ulgowy 15 zł, normalny 20 zł, rodzinny 45 zł
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Wystawy:
Dyplom 2019, do 5.04.
Wydział Sztuk Pięknych UMK zaprasza na wystawę wyróżnionych prac 
dyplomowych studentów. Bilety: 5/8 zł

Wystaw się w CSW, 20.03. (piątek), godz. 19.00, do 26.04.
Wystawa 8. konkursu fotograficznego. Ta coraz bardziej rozpoznawalna 
akcja, organizowana przez Dział Edukacji CSW, skierowana jest zarówno 
do niezależnych pasjonatów fotografii, jak i do profesjonalistów.
Baltazar Fajto - Everything’s Fine, 20.03. (pt), godz. 19.00, do 26.04.
Wernisaż laureata Nagrody Dyrektora konkursu Wystaw się w CSW 2019. 
Zbiór fotografii, które łączy subtelnie ukryty temat apokalipsy. Z pozo-
ru to dokumentacja codziennych sytuacji, fragmentów rzeczywistości,  
które dyskretnie chowają się pod fasadą rutyny. Tymczasem autor  
dostrzega w nich niewielkie zmiany – sygnały nadchodzącej katastrofy. 
Bilet na dwie wystawy w ramach akcji Wystaw się w CSW: 5/8 zł

Wydarzenia:
12. CoCArt Music Festival
27.03. (piątek), godz. 19.00, CSW Heinali (UA), Albert Karch & Hania 
Podladowska (PL), Melodnie: Jerzy Mazzoll & Jerzy Przeździecki (PL)
28.03. (sobota), godz. 19.00, CSW Resonantpictures: Knuth & Rito 
Primitivo & Iga Świeściak (PL/DE), Andy Guhl (CH), Black Burst Sound 
Generator (AT)
29.03. (niedziela), godz. 16.00, Dwór Artusa: Reinhold Friedl (DE)
Inne wydarzenia:
Chillout room i after party, Pers, ul. Mostowa 6
27.03. Lex Meier, 28.03. Dj Yoa
28.03. (sobota), godz. 14.00, CSW - Czytelnia
Panel dyskusyjny: „Chrupanie kości i zgrzyt opon – projektowanie dźwię-
kowe na co dzień”. Spotkanie wokół numeru #36 nagazynu „Glissando” 
z udziałem redaktorki prowadzącej numeru, Justyny Stasiowskiej, oraz 
Dariusza Brzostka i Antoniego Michnika
Bilety i karnety (od 02.03.): karnet na dwa dni: 50 zł, bilet na jeden dzień (27 lub 28.03.): 30 zł. 
Bilet na koncert w Dworze Artusa (29.03.): normalny: 25 zł / ulgowy: 20 zł

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie Dyplom 2019
5.03. (czwartek), godz. 16.30 Zbiórka przy recepcji. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 14.03. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie Dyplom 2019.
Dla dzieci w wieku 7-11 lat z opiekunami. Wstęp: 10 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl 
lub 56 610-97-16

Zmysłoteka: 4, 11, 18, 25.03. (środy), godz. 16.30-18.00
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.

SGALERIE
Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów:
Wtorki ze sztuką, 3.03. (wtorek), godz. 14.00
Działania do aktualnych wystaw. 
Uwaga! Tym razem wyjątkowo spotykamy się o 14.00. Wstęp: 1 zł, zapisy w recepcji CSW

Kino dla seniora – cykl filmoznawczy, 11.03. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Gorący temat”, reż. Jay Roach , Kanada / USA, 2019. 
Prelekcja i dyskusja: dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Spacer po aktualnych wystawach, 18.03. (środa), godz. 12.00
Wstęp: 1 zł, bez zapisów

Seniorskie ujęcia, 25.03. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Wstęp wolny, bez zapisów

Komputer krok po kroku, 26.03. (czwartek), godz. 12.00
Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: bibilioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury
Spotkanie autorskie z Ingą Iwasiów, 3.03. (wtorek), godz. 19.00
Rozmowa z literaturoznawczynią, krytyczką literacką, poetką i prozaicz-
ką, prof. nauk humanistycznych. Porozmawiamy o pozycji kobiet w lite-
raturze, o tym, czy dziś możemy mówić o literaturze kobiecej i niehetero-
normatywnej. Organizator: Pracownia Różnorodności SPR Toruń. Wstęp wolny

Kurs kaligrafii: Italika, 8.03. (niedziela), godz. 12.00
Comiesięczne warsztatowe spotkania z kaligrafią, do których można do-
łączyć w każdej chwili. Prowadzenie kursu: Aleksandra Ćwikowska. 
Bilety: 30 zł / warsztat. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 11.03. (środa), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. 
Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Kołysanka dla babci” 
autorstwa Iwony Chmielewskiej. Wstęp wolny

Warsztaty z książką: Znajdujemy wspólny język, 14.03. (sob.), godz. 11.00
Dlaczego byki pasą się w zeszycie? Czy jęczmień rośnie tylko na polu? Czy 
kura domowa mieszka w kurniku? Na te i wiele innych pytań znajdziemy 
odpowiedź podczas warsztatów językowych z udziałem autorek książki 
„Kto odgadnie co jest na dnie?”, Romualdy Romanowskiej i jej córki Jagny. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Bilety: 10 zł

Orient Express: Sztuka poezji, 20.03. (piątek), godz. 17.00
Tym razem wyjątkowo widzimy się w piątek! Spotkanie poświęcone twór-
czości sudańskiego poety mieszkającego w Polsce oraz jego działalności 
społeczno-kulturalnej na rzecz dialogu i współpracy.
Prowadzenie: dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa, Wstęp wolny

Spacer tematyczny: Spacer po klasztorach i parafiach Starego Miasta
21.03. (sobota), godz. 10.00
Spacer szlakiem istniejących i nieistniejących klasztorów starego Toru-
nia. Prowadzenie: Marcin Orłowski. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Bilety: 8 zł

Historia mody: Prawdziwy magiczny sklep, czyli opowieść o torebce
31.03. (wtorek), godz. 18.00
Wracamy do tematu, który okazał się równie niezmierzony jak damskie 
torebki! Tym razem opowieść o tym nieodłącznym elemencie „damskiego 
wyposażenia” poprowadzi historyczka sztuki, która zaprezentuje cieka-
we eksponaty z własnej kolekcji. Prowadzenie: Jolanta Różalska. Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej
Spotkanie filozoficzne z filmem, 4.03. (środa), godz. 18.00
Pokaz filmu „Parasite”, reż. Joon-ho Bong, Korea Południowa, 2019. 
Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim. Bilety: 12/14 zł
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IKLUBY

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

Symfoniczna Salsa! J. Torres z zespołem Havana Dreams 
8.03. (niedziela), godz. 17.00
Jose Torres, zespól Havana Dreams, Ruben Silva (dyrygent), Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna. Bilety: 60 zł, 50 zł ulgowy 

Czas dla Nas – cykl koncertów dla dzieci z opiekunami: 
Cztery pory roku
15.03. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Bilety: 25 zł dorosły, 15 zł dziecko, 55 zł rodzinny (2+1)

Symfoniczny powiew wiosny 
20.03. (piątek), godz. 19.00
Monika Skruszewicz – skrzypce, Łukasz Długosz – flet, Wojciech Pławner 
– dyrygent, Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Romantyczny fortepian i Szeherezada 
27.03. (piątek), godz. 19.00 
Murad Adigozelzade (Azerbejdżan) – fortepian, Dainius Pavilionis (Litwa) 
– dyrygent, Wojciech Pławner - asystent dyrygenta, Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

Wiosenna pobudka – koncert familijny 
28.03. (sobota), godz. 17.30
Toruńska Orkiestra Sympatyczna - zespół kameralny zrzeszający najwy-
bitniejszy instrumentalistów -solistów Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Bilety: 30 zł dorosły, 20 zł dziecko, 65 zł rodzinny (2+1)

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

TOS

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

22. urodziny Hard Rock Pubu 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 Hard Rock Pubie Pamela
Bilety: 20-30 zł, w dniu koncertu 40 zł

BRANDO’S MUSIC, ul. Żeglarska 25

Kostov Pańta Konrad Trio, 4.03. (środa), godz. 20.00
Beata Przybytek - Today’s Girls Don’t Cry, 18.03. (środa), godz. 20.00

LIZARD KING TORUŃ
ul. Kopernika 3, www.lizardking-torun.pl

Tribute to… George Michael, 8.03. (niedziela), godz. 20.00
Bilety: 35 zł, w dniu koncertu 45 zł

Spektakl: Demakijaż #3
10.03. (wtorek), godz. 19.00 - wyprzedane
18.03. (środa), godz. 19.00
Bilety: 40 zł

Stand-Up Kings: Paweł Chałupka, 11.03. (środa), godz. 20.00
Bilety: 30 zł, w dniu koncertu 40 zł

O.S.T.R. 15.03. (niedziela), godz. 19.00
Tribute to… AC/DC, 19.03. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 35 zł, w dniu koncertu 45 zł

Tribute to Maanam, 26.03. (czwartek), godz. 20.00
Bilety: 35 zł, w dniu koncertu 45 zł

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

Koncert Zbyszka Stefańskiego, 21.03. (sobota), godz. 17.00 
Lidera zespołu Bez Jacka. Koncert na powitanie wiosny

KLUB KOSMOS, Pl. Teatralny 7

KosMOC dla Maciaska, 6.03. (piątek), godz. 22.00 
Impreza charytatywna dla wolontariusza Stowarzyszenia Hospicjum 
‚Światło’ w Toruniu. Nasz przyjaciel, jedyny w swoim rodzaju Maciasek, 
świetny człowiek, wieloletni wolontariusz w Stowarzyszeniu Hospicjum 
„Światło” w Toruniu, człowiek przywracający uśmiech na wielu twarzach, 
z wykształcenia prawnik z zamiłowania fryzjer, zmaga się z glejakiem 
mózgu. Maciej chciałby wytrwać ten najgorszy w jego życiu czas i wró-
cić w pełni sił do żony oraz 3-miesiecznego synka. Pomóżmy mu razem  

pozbyć się tej wstrętnej choroby. Na imprezie zagrają bardzo znani i lubia-
ni Dj-e: Martinez, Wea, Foolish Swami, Mrozek, Pras, Afterwhite
Bilety: 10 zł do 24.00, 15 zł po 24.00 

Ko:bity pres. Veronicami (Azerbejdżan). Benefit na działalność 
Kulturhauz, 13.03. (piątek), godz. 22.00
Veronicami- Dj-ka pochodząca z Baku, mieszkająca w Warszawie, znana 
jest ze swoich eklektycznych setów, pełnych basu i połamanych afro-bi-
tów. Yoa Yoanna Garlick - młoda Dj-ka, niedawno zaczęła grać na toruń-
skiej scenie techno. Gustuje w spokojnym minimal techno, house, lecz 
często odbiega od tego do klasycznego techno, czy acid. Monya Monya 
Łonya - znana w Toruniu jako Monia Łonia. Późno wchodząca perełka mu-
zyki Goa trance. Tanzwinia Natalia Konwerska
Wstęp: Bilety-cegiełki na Kulturhauz 10/15 zł
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Wiesława Smużnego, poświęconej liczbie 2, z zagęszczonym i zryt-
mizowanym występowaniem w kalendarzu bieżącego roku 2020 
liczby 2, wypadającej w lutym br. pod czterema datami w tytule 
wystawy, tj. 2.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020 i 29.02.2020. 
Praca „Magia liczb” II: 11112 - 22222 z 1972 roku to pas jedena-
stu tysięcy stu jedenastu liczb pięciocyfrowych zwarcie zapisanych 
w 29. poziomowych słupkach ilościowo i symbolicznie inspiro-
wanych datą 29 lutego, wypadającego raz na cztery lata. Oprócz 
pracy „Magia liczb II” na wystawie znajdują się trzy inne „Magie 
liczb”. „Magia liczb I - 00001-11111”, „Magia liczb IV – 33334-
44444” oraz „Magia liczb VI”. Są też bilety tramwajowe z nume-
rami 111110, 111111 do 111119, które w twórczości autora stały 
się inspiracją „Magii liczb” od 1972 roku do dziś.

Wystawa czynna codziennie w godzinach pracy wydziału

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

Onirium – Krzysztof Polaczenko i Zbigniew Oporski 
5.03. (czwartek), godz. 18.00, do 31.03.
Onirium to świat wyobrażeń utrwalonych farbą, gdzieś pomiędzy 
jawą a sennym koszmarem. Prezentacja obrazów dwóch autorów, 
których główną inspiracją jest rzeczywista i metafizyczna strona 
życia, a same dzieła są otwarte na interpretacje widza. Zbigniew 
Oporski w Szczecinie, w którym mieszka, maluje techniką olejną 
na płytach aluminiowych. Krzysztof Polaczenko zajmuje się malar-
stwem, muzyką i pisaniem. Uczestniczył w wielu spotkaniach au-
torskich i wystawach indywidualnych

Wstęp wolny. Zwiedzanie galerii poza wernisażem po uprzednim kontakcie telefonicz-
nym, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00, domofon nr 6

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

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

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

W galerii znajdują się obrazy, witraże współczesnych twórców oraz unikatowa sztuka 
użytkowa.
Cyklicznie odbywają się wystawy artystów z różnych zakątków Europy.
(Repertuar Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury, Galerii 011, Dworzec Zachodni 
i Galerii Artus w dziale Centra Kultury)

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Przmysław Klimek – malarstwo, do 23.03.
Przemysław Klimek jest adiunktem na Wydziale Malarstwa w ASP w Warszawie.
Łukasz Zedlewski - Malarstwo, 26.03. (czwartek), godz. 17.00, do 15.04.
Artysta z Olsztyna, absolwent malarstwa w warszawskiej ASP.

Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 11.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek

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

Wystawa prac uczniów High School of Fine Arts „Nicolae Tonitza” 
w Bukareszcie, do 30.03.
Różnorodna, bogata w formie i treści wystawa jest prezentacją prac uczniów 
czołowej w Rumunii, działającej od 1949 r. szkoły plastycznej.
Krajobrazy – pejzaż w malarstwie dzieci i młodzieży, do 30.03.
Prezentacja prawie setki pochodzących ze zbiorów Galerii kompozycji malar-
skich, których autorzy, dzieci i młodzież z różnych stron świata, zainspirowani 
otaczającą ich naturą sięgnęli do motywów pejzażu.

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

Filia na ul. Kościuszki 41/47
A jak abstrakcja, 5.03.-2.04.
Niefiguratywne realizacje odzwierciedlają sposób budowania kompozycji przy 
użyciu różnego rodzaju kształtów, linii, plam barwnych. Na wystawie znalazły 
się przykłady zarówno abstrakcji geometrycznej jak i organicznej.

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

Do 30.04. można nadsyłać prace na Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Szczegóły na www

GALERIA FORUM WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK
ul. Sienkiewicza 30/32 

Artysta vs Kurator – Nagroda AvsK 2019: Piotr Czyż – Punktualność, do. 6.03.
Kurator: Magdalena Gęborys

Artysta vs Kurator 
– Wyróżnienie 2019: Julia Feliksa Wojciechowska, Marzena Wilk, Paweł Drozd, 
12-31.03. Kurator: Patrycja Wójcik

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

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI
Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
ul. Chopina 12/18

Wiesław Smużny - 02022020/20022020/22022020/29022020
do 22.03.
5o dni ekspozycji. 50., jubileuszowa wystawa indywidualna autora podejmu-
je okoliczność cyfrowej zbieżności „Magii liczb II” - postkonceptualnej pracy 
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Wystawa stanowi mocny i ważny punkt w twórczości Ewy Bloom Kwiat-
kowskiej – prezentuje najważniejsze realizacje z ostatnich lat i jest 
podsumowaniem aktualnego etapu działalności artystki, który został 
zapoczątkowany wystawą indywidualną w Galerii Wozownia w 2010 r. 
(„Księga kronik. Idee i maski”). Po dziesięciu latach artystka powraca 
do toruńskiej galerii i dokonuje twórczego przeglądu dekady własnej 
pracy, przygląda się własnym realizacjom, na nowo je interpretuje, pró-
buje także nowych możliwości, wytycza nowe drogi działania. Dawniej-
sze i nowsze dzieła pokazuje w takich aranżacjach, by poprzez sposób 
prezentacji, miejsce usytuowania czy sąsiedztwo zyskiwały one kolejne 
interpretacje. Ewa Bloom Kwiatkowska – artystka zaangażowana, wykła-
dowczyni ASP i Szkoły Filmowej w Łodzi. Współzałożycielka i członkini 
grupy artystek Frakcja. Malarka, scenografka, reżyserka, autorka ekspe-
rymentalnych filmów wideo. Realizuje akcje performatywne o charakte-
rze transmedialnym w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej.

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

Wydarzenia:
Dead Of patriarchy. Manifest i opór – wykład Katarzyny Lewandowskiej 
10.03. (wtorek), godz. 18.00
Wykład towarzyszy wystawie Doroty Chilińskiej. Jak zapowiada Katarzy-
na Lewandowska: „Opowiem o «Dead Of patriarchy» – artystycznym cza-
sopiśmie, powołanym wspólnie, stanowiącym zbiór ważnych tekstów-
-manifestów, które uderzają we władzę. Chcieliśmy bardzo wyraźnie 
określić swoją niechęć do patriarchalnej wizji rzeczywistości, która trwa 
już tak długo”. Katarzyna Lewandowska (ASP w Gdańsku) – historycz-
ka sztuki, feministka, kuratorka, aktywistka, anarchistka, działaczka na 
rzecz praw istot nieludzkich i wykluczonych. Wstęp wolny

Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
15.03. (niedziela), godz. 12.00 Wstęp wolny

Architektura w Wozowni: Listy Heleny Syrkus. O przyjaźniach 
architektów w czasach politycznych turbulencji – wykład Aleksandry 
Kędziorek, 17.03. (wtorek), godz. 18.00
Przyjrzymy się kontaktom polskich modernistów z międzynarodowym 
środowiskiem architektonicznym, sprawdzając jak nawiązane relacje ra-
dziły sobie z politycznymi zawirowaniami XX w. i jaką rolę w ich podtrzy-
mywaniu odegrały kobiety i ich maszyny do pisania. Aleksandra Kędzio-
rek – historyczka sztuki i architektury, kuratorka. Pracowała w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacji Bęc Zmiana i Muzeum Archi-
tektury we Wrocławiu. Prowadzi badania na temat polskiej architektury 
modernistycznej. Wstęp wolny

Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny
20-22.03 (piątek–niedziela), godz. 11.00–18.00
Wstęp wolny na aktualne wystawy

Anna Kalwajtys „Krawędź” – performance, wykład, dyskusja 
o monografii, 31.03. (wtorek), godz. 17.00
Performance: Anna Kalwajtys „Against the Violence – Kurdyjskiej bojow-
niczce”; wykład: Katarzyna Lewandowska „Ciałem we władzę. Radykal-
na sztuka feministyczna. Anarchopornoopór”; prezentacja monografii 
„Krawędź” oraz dyskusja: Monika Weychert (moderacja), Katarzyna Le-
wandowska, Maksymilian Wroniszewski. Anna Kalwajtys – artystka wi-
zualna i performerka. Uczestniczka wielu festiwali sztuki performance. 
W 2005 r. ukończyła rzeźbę na ASP w Gdańsku, a w 2007 r. intermedia 
na ASP w Poznaniu. W 2006 r. studiowała na Wydziale Animacji i Nowych 
Mediów ASP w Zagrzebiu. W 2015 uzyskała stopień doktora. Wstęp wolny

Kino dla seniora, 11.03. (środa), godz. 12.00
Gorący temat, reż. Jay Roach, Kanada/USA, 2019. Bilety: 10 zł

Wieczór z kulturą Chin, 14.03. (sobota) Szczegóły: www.csw.torun.pl. Wstęp wolny

Z Organkiem o filmach, 17.03. (wtorek), godz. 18.00
Cykl spotkań i dyskusji, którego stałym gościem jest Tomasz Organek. 
Pokaz filmu „Jojo Rabbit”, reż. Robert Eggers, Kanada, USA, 2019
Bilety: 12/14 zł, wstęp na spotkanie wolny

Spotkanie filozoficzne z filmem, 18.03. (środa), godz. 18.00
Przedpremierowy pokaz filmu „Nasz czas”
reż. Carlos Reygadas, Dania / Francja / Meksyk / Niemcy / Szwecja, 2018. 

Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszewskim. Bilety: 12/14 zł
Sputnik – przegląd filmów rosyjskich, 21-22.03. (sobota-niedziela)
Szczegóły: www.csw.torun.pl. Bilety: 12/14 zł. Karnet: 80 zł

Seniorskie ujęcia, 25.03. (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.
Marzena Tauer-Konecka - Pamięć ujarzmiona, do 1.03.
„Rzuć troski, lej wino” – wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego i Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Toruniu, do 1.03.

Julia Curyło - Stan nieważkości, 6.03. (piątek), godz. 18.00, do 26.04.
Przyglądając się obrazom Julii Curyło namalowanym na przestrzeni ostat-
nich lat, trudno nie zauważyć, że zainteresowania artystki orbitują wokół za-
gadnień związanych z dwoma sferami – religią i nauką, a dokładniej astrono-
mią. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że warstwa treściowa jej płócien 
ciąży w kierunku fascynacji scjentystycznym podejściem do rzeczywistości, 
chwila głębszej lektury ich warstwy wizualnej pozwala odkryć bogactwo na-
wiązań m.in. do ikonografii chrześcijańskiej. Tematy, takie jak Trójca św., 
Madonna z Dzieciątkiem czy Chrystus Pantokrator, zyskują tu zaskakującą 
reinterpretację. Julia Curyło studiowała w warszawskiej ASP, gdzie w 2009 r. 
obroniła dyplom w pracowni malarstwa prof. Leona Tarasewicza i pracowni 
sztuki w przestrzeni publicznej prof. Mirosława Duchowskiego. Jest autorką 
obrazów oraz instalacji prezentowanych w przestrzeni miejskiej. Od 2015 r. 
zajmuje wysokie miejsca w rankingu Kompasu Młodej Sztuki. Brała udział 
w ponad sześćdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, 
Europie i USA.
Dorota Chilińska - Systemy złożone. Manifest
6.03. (piątek), godz. 18.00, do 29.03.
Trzecia odsłona projektu „Systemy złożone”, który Dorota Chilińska 
rozpoczęła w 2017 r. Artystka posługuje się tu metaforą ula, będącego 
wzorem półautonomicznego systemu złożonego oraz modelem społe-
czeństwa matriarchalnego. Autorka konstruuje paralele między systema-
mi społecznymi ludzi i pszczół. W najnowszej odsłonie projektu odnosi 
się do współczesnych ruchów feministycznych oraz aktualnej sytuacji 
społeczno-politycznej. Dorota Chilińska (1975) – artystka multimedial-
na. Tworzy instalacje wideo, fotografie, zajmuje się również filmem 
artystycznym i dokumentalnym. Studia ukończyła na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w pracowni Wojciecha Bruszewskiego. Obecnie prowadzi 
pracownię multimediów na macierzystej uczelni. 
Ewa Bloom Kwiatkowska - Auto da fé / opowieść trans medialna
13.03. (piątek), godz. 18.00, do 26.04.
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WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, tel. 56 622-66-42
www.ksiaznica.torun.pl

Bydgoskie Przedmieście sprzed lat. Miejsca pracy: przemysł, 
rzemiosło, handel i usługi, 3.03. (wtorek), godz. 18.00
O „bydgoskich” miejscach pracy opowie Katarzyna Kluczwajd, autorka 
książki „Bydgoskie Przedmieście. Toruńskie przedmieścia sprzed lat”. 
Na mapie Bydgoskiego Przedmieścia, choć było dzielnicą przede wszyst-
kim do mieszkania, znajdowały się ważne dla Torunia zakłady wytwór-
cze. Kolejne spotkanie: 7.04. - Miejsca zabaw, rozrywek i świętowania. Wstęp wolny

Astronomia – nie tylko wielka przygoda intelektualna
5.03. (czwartek), godz. 18.00
Wykład przygotowany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astrono-
mii Oddział w Toruniu. Gościem będzie prof. Andrzej Strobel z Centrum 
Astronomii UMK. Wstęp wolny

Filozofowie w Książnicy. Salomon Majmon o geniuszu, smaku 
i wyobraźni, 19.03. (czwartek), godz. 18.30
Prof. Kinga Kaśkiewicz z Instytutu Filozofii UMK przedstawi rozważania 
Salomona Majmona na temat smaku, wyobraźni i geniuszu. Wstęp wolny

Wieczór Toruński: Kobiety-żołnierze. Od „Grunwaldu” do Armii 
Krajowej, 26.03. (czwartek), godz. 18.00
Wieczór poświęcimy pamięci kobiet Pomorza i Kujaw zaangażowanych 
w walkę konspiracyjną w czasie II wojny światowej. Przedstawimy zada-
nia kobiet-żołnierzy, okoliczności powstania Wojskowej Służby Kobiet 
w Toruniu i w innych ośrodkach na terenie byłego województwa pomor-
skiego. Zaprezentujemy sylwetki kobiet-żołnierzy. Wstęp wolny. Współorganiza-
torzy: Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Róża i ludzie miasta. Spotkanie autorskie Marty Mróz
2.03. (poniedziałek), godz. 18.00
Emocjonująca powieść o odkrywaniu własnej tożsamości i poszukiwaniu 
celu w życiu. Marta Lewandowska-Mróz – autorka albumu literackiego 
„Sztuka kochania... siebie w 15 aktach”. Ceni gry słowne, wieloznacz-
ność i metafory. Prowadzi blog www.dotykemocji.pl Wstęp wolny

Ulotność pejzażu, 2.03. (poniedziałek), godz. 16.30, do 31.03.
Wystawa prac uczestników pleneru malarskiego. Warsztaty odbyły się 
latem zeszłego roku w Toruniu. Zorganizowane zostały przez Danutę Cie-
chanowską, artystę malarza i nauczyciela w Pracowni Plastycznej Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Na wystawie prace jej uczniów, 
którzy uczestniczyli w zajęciach na terenie Toruńskiej Starówki, Bydgo-
skiego Przedmieścia, Skansenu Muzeum Etnograficznego oraz na Bło-
niach Nadwiślańskich.Wstęp wolny

Filia nr 11, ul. Żwirki i Wigury 39/41, tel. 56 652-90-82
Kiermasz taniej książki, 9-13.03.

Kiermasz tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. W ofercie: 
beletrystyka, książki popularnonaukowe, książki dla dzieci. 
Wszystkie tytuły w cenie 2 zł. Kiermasz czynny w godz. otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek 
i czwartek od 11.00 do 19.00; 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? 3.03. (wtorek), godz. 17.00
Mediateka zaprasza tatusiów i dzieci na zajęcia edukacyjne prowadzone 
w formie ciekawych, prostych eksperymentów. Czy wiecie co mają ze sobą 
wspólnego niebieska słoniowa pasta do zębów i wybuchający czerwoną 
lawą wulkan? Wstęp wolny

W ogrodzie róż i tylko ta jedna, 11.03. (środa), godz. 17.00
Spektakl zaprezentują uczniowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka. Przedstawienie 
stara się odpowiedzieć na pytanie: Czym właściwie jest miłość? Wstęp wolny

Teatrzyk kamishibai: Diabeł i jego trzy złote włosy
12.03. (czwartek), godz. 17.00
Przedstawienie z cyklu „Klasyka literatury dla najmłodszych”. Spektakl 
w estetyce japońskiego teatru obrazkowego Kamishibai. Wstęp wolny

Klub Kreatywnego Malucha, 12.03. (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 
w bibliotece – zapraszamy. Poznamy opowiadanie Aleksandra Steffensme-
iera „Krowa Matylda nie chce się kąpać”. Wstęp bezpłatny, zapisy: 56 610-67-59

Artystyczne pasje Katarzyny Dill, 18.03. (środa), godz. 17.00
Spotkanie z Katarzyną Dill, która o swojej pasji i twórczości mówi, że to 
zabawa barwą i fakturą przy wykorzystaniu jednej z najstarszych technik 
wytwarzania tkaniny, czyli filcowania wełny owczej z naturalnymi dodat-
kami. Wstęp wolny

Kobiece Inspiracje: Mozaikowe jaja wielkanocne
20.03. (piątek), godz. 16.30
Stworzymy własną emalię mozaikową, którą ozdobimy styropianowe jaj-
ka. Na zajęcia przynieście: styropianowe jajko średniej wielkości, lakiery do paznokci, zmywacz 
do paznokci z acetonem. Wstęp wolny

Cosplay w mediatece, 21.03. (sobota), godz. 11.00
Stworzymy make up, dzięki któremu przeobrazimy się w syrenę.
Na zajęcia przynieście: stojące lusterko, cień do powiek w odcieniach błękitu i zieleni, samoprzy-
lepne kryształki, pończochę kabaretkę (może być uszkodzona), czarny eyeliner. Wstęp wolny

Światowy Dzień Wody w Mediatece, 23.03. (poniedziałek), godz. 17.00
Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat. W programie m.in.: wodne ekspery-
menty, ciekawy film i wiele niespodzianek. Wstęp bezpłatny, zapisy: 56 610-67-59

Kiermasz taniej książki, 23-28.03.
To jedna z największych wyprzedaży w tym roku. Na kiermasz trafi kilka 
tysięcy tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. 
Ceny od 2 zł. Wyprzedaż w godzinach otwarcia mediateki: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 
19.00, w sobotę od 10.00 do 15.00.

Go i inne gry logiczne, 14, 28.03. (soboty), godz. 10.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 8+. Zagracie w Go (najstarszą grę planszową 
świata) i inne gry logiczne. 
Wstęp wolny. Spotkania we współpracy z Toruńskim Klubem Go Akai Ryuu. 

Klub Sobótka, ul. Wojska Polskiego 43/45
BallCon XII. Toruńskie Spotkania z Grami Planszowymi
7.03. (sobota), godz. 10.00-19.00, 8.03. (niedziela), godz. 10.00-17.00
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97
www.teatr.torun.pl

Duża scena

Dziadek do orzechów. Nowe historie
1.03. (niedziela), godz. 19.00 
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Kariera Nikodema Dyzmy
28.03. (sobota), godz. 18.00 – premiera
29.03. (niedziela), godz. 18.00
31.03. (wtorek), godz. 19.00

Tango
6.03. (piątek), godz. 11.00, 19.30
7-8.03. (sobota-niedziela), godz. 18.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Edyp Tyran
13-15.03. (piątek-niedziela), godz. 19.00 pożegnanie tytułu
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Foyer II piętra 

Pięć róż dla Jennifer
8.03. (niedziela), godz. 16.00
10-11.03. (wtorek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 25 zł

9 x John L.
22.03. (niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena na Zapleczu

Skrzywienie kręgosłupa
4-8.03. (środa-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Gargantua i Pantagruel
24.03. (wtorek), godz. 19.00
25-26.03. (środa-czwartek), godz. 11.00 i 19.00

Poczekalnia 

Być jak Thelma i Louise, czyli w stronę 
Meksyku
7.03. (sobota), godz. 20.00 – premiera
10-11.03. (wtorek-środa, godz. 19.00
17.03. (wtorek), godz. 19.00
20-22.03. (piątek-niedziela), godz. 19.00
29.03. (niedziela), godz. 19.00 

Kawiarnia Wejściówka

Loża Kopernika: Program 7.
6.03. (piątek), godz. 21.00
20.03. (piątek), godz. 20.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

Mazagan. Miasto
12.03. (czwartek), godz. 19.00 Pozytywna Rozwojownia, 
ul. Bydgoska 14
18.03. (środa), godz. 19.00 Mała Nieszawka, ul. Bukowa 9
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł

TEATRY
Wydarzenia:

Program Teatr i Rodzina (TiR), 7.03. (sobota)
Podczas gdy rodzice/opiekunowie oglądają spektakl, dzieci 
twórczo spędzają czas na warsztatach pod opieką doświad-
czonego animatora. Zapraszamy dzieci, których rodzice wy-
biorą się tego dnia na spektakl „Tango”. Zapisy przyjmuje 
Biuro Obsługi Widzów.

Niedziela w Teatrze, 15.03. (niedziela), 
godz. 11.00-13.00 
Śniadanie przygotowane przez Kawiarnię Wejściówka. Naj-
młodszych zapraszamy także na warsztaty artystyczne, 
podczas których będziemy się przygotowywać na powitanie 
wiosny. 
Bilety: 25 zł, dla dziecka do 12 roku życia 10 zł, ulgowy 20 zł

Teatralna Akademia Seniora, 16.03. 
(poniedziałek), godz. 14.00-16.00 
Cykl spotkań, podczas których uczestnicy poznają kulisy te-
atru i sekrety pracy twórców teatralnych, a także dyskutują 
i mogą spróbować swoich sił w działaniach artystycznych. 
Spotkanie poprowadzi fotograf teatralny Wojtek Szabelski.
Bilety: 8 zł od 2.03. Miejsce: foyer I piętra. 
Zbiórka przed głównym wejściem

Poznaj Teatr – zwiedzanie teatru dla widzów 
indywidualnych, 16.03. (pon.), godz. 18.00
Spacer performatywny po Teatrze Horzycy, podczas którego 
przybliżymy historię gmachu, zdradzimy teatralne ciekawost-
ki oraz oprowadzimy po miejscach na co dzień niedostępnych 
dla widzów. Zbiórka przed głównym wejściem do teatru. Bile-
ty: 15 zł. Bezpośrednio przed zwiedzaniem nie będzie możli-
wości zakupu biletu

Czytanie. Dramat, 18.03. (środa), godz. 19.00
Czytanie performatywne „Testamentu Marii” Colma Tóibína. 
Kim dla autora jest Maria? W jaki sposób mierzy się on z jej 
historią? Jak zabrzmi Ewangelia opowiedziana z kobiecej per-
spektywy? Mocne, prowokujące do myślenia wyznanie Marii, 
matki Jezusa. Reżyseria: Piotr Kurzawa. Występuje: Agnieszka 
Wawrzkiewicz. Miejsce: Scena na Zapleczu. Wejściówki: 5 zł 
od 4.03.

Premiera studencka z debatą: Gargantua 
i Pantagruel
Debata: Spuście kurtynę, farsa skończona. 
Śmiech w XXI wieku
24.03. (wtorek), godz. 19.00
„Spuście kurtynę, farsa skończona” – tak po-
dobno brzmiały ostatnie słowa François Rabe-
lais’go, autora pełnej rubasznego humoru po-
wieści „Gargantua i Pantagruel”. Zainspirowani 
tematyką spektaklu chcemy zapytać, z czego 
i jak się śmiejemy w XXI wieku? Czy kiedy żar-
tujemy, powinniśmy przejmować się granicami 
dobrego smaku? Jak na nasze samopoczucie 
wpływa coraz częstsze przeczucie końca świa-
ta? Czy nasza farsa też się już kończy? 
Miejsce: Scena na Zapleczu. Debata odbędzie się po spekta-
klu. Bilety w promocyjnej cenie 15 zł mogą kupić uczniowie 
i studenci posiadający ważną legitymację.

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 na-
uczycielek 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

Słowik
1.03. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
5-6.03. (czwartek-piątek), godz. 9.30, 11.30

Przytulaki 
3-4.03. (wtorek-środa), godz. 9.30, 11.30 
29.03. (niedziela), godz. 12.00, 14.00

Dzień Kobiet w teatrze: Zebranie, czyli 
przywitajmy ich razem!
7-8.03. (sobota-niedziela), godz. 18.00 
Bilety: 30 zł, 28 zł ulgowy, 25 zł grupowy

Księga Dżungli
8.03. (niedziela), godz. 12.00 
10-13.03. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30 

Strach ma wielkie... zęby 
15.03. (niedziela), godz. 12.00 
17-20.03. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30 
21.03. (sobota), godz. 12.00, 14.00

Robinson Crusoe 
22.03. (niedziela), godz. 12.00 
24-26.03. (wtorek-czwartek), godz. 9.30, 12.00 
27.03. (piątek), godz. 10.00 Międzynarodowy Dzień Teatru
28.03. (sobota), godz. 12.00 Robinson Crusoe

Bilety (z wyjątkiem „Zebrania”): 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, tel. 56 678-75-18 
lub 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Pan Kleks. Powrót 
2-3.03. (poniedziałek-wtorek), godz. 9.00 i 12.00
Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny. Miejsce: CKK Jordanki, Al. Solidar-
ności 1-3 

Koncert Rafała „Zwierzaka” Zielińskiego - 
Dzień Kobiet w Pałacu 
8.03. (niedziela), godz. 17.00
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek 
14.03. (sobota), godz. 16.00 - premiera 
15.03. (niedziela), godz. 16.00 
16.03. (poniedziałek), godz. 9.00 i 11.30
Bilety: 35 zł premiera, 30 zł – pozostałe spektakle, 
27 zł ulgowy

Niebezpieczna Gra
19-20.03. (czwartek-piątek), godz. 19.00 
Bilety: 65 zł, 60 ulgowy

Jazz w Pałacu: Piotr Wyleżoł - Human Things
22.03. (niedziela), godz. 18.00
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy

Zadyma. Dymny 
27-28.03. (piątek-sobota), godz. 19.00
Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy
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ARENA TORUŃ
ul. Bema 73-89, tel. 56 665-00-00, www.tis.torun.pl 

Koncert Zespołu Kombii, 6.03. (piątek), godz. 20.00
Organizator: Agencja Artystyczna NASz Art

Chance For Dance 2020, 15.03. (niedziela), godz. 9.00
III Ogólnopolski Turniej Taneczny

Wielkie Magic Show – Marcin Muszyński
29.03. (niedziela), godz. 16.00
Lewitujące modelki, fortepiany, zaskakujące wręcz niemożliwe zniknięcia i wiele, wiele innych 
magicznych etiud.Organizator: Agencja Artystyczna Tamada

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

Spotkanie autorskie z Michałem Tabaczyńskim 
6.03. (piątek), godz. 18.00
Promocja książki „Pokolenie wyżu depresyjnego”. Michał Tabaczyński 
(1976) – eseista i tłumacz (z czeskiego i angielskiego). Autor m.in. an-
tologii współczesnej poezji amerykańskiej Parada równości (2005) oraz 
książek eseistycznych: Widoki na ciemność (2013), Legendy ludu pol-
skiego (2014) i Maszyny. Do pisania (2018). 
Rozmowę poprowadzi Grzegorz Giedrys.

Bajkowa sobota z książką „Idealna chwila” Susanny Isern i Marco Somy
14.03. (sobota), godz. 12.00
Wspólne głośne czytanie, zabawa i rozmowa o przygodach głównej boha-
terki - Wiewiórki. Zapisy: tel. 512-545-956

Światura – Klasyka Literatury, 15.03. (niedziela), godz. 12.00
Dyskusyjny Klub Książki Okonia w Sieci. Czytany tytuł: „Anna Karenina” Lwa Tołstoja.

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Sztuka Przestrzenią Dialogu
Przystanek: Sztuka Poezji - dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa
20.03. (piątek), godz. 17.00
Zaplanowana na rok 2020 czwarta edycja projektu poświęcona będzie 
różnym aspektom sztuki w szerokim jej rozumieniu, począwszy od naj-
częściej kojarzonego z tym terminem pojęcia sztuki jako dorobku kultu-
rowego cywilizacji w postaci dzieł artystycznych, poprzez oświecenio-
wą koncepcję sztuk pięknych, do których zaliczono malarstwo, rzeźbę, 
architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec i teatr, po najbardziej 
współczesne rozumienie sztuki, pozbawionej definicji i granic, jako wy-
tworów odtwarzania rzeczy, konstruowania form czy wyrażania przeżyć 
zdolnych zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać. 
Spotkanie poświęcone twórczości sudańskiego poety mieszkającego 
w Polsce oraz jego działalności społeczno-kulturalnej na rzecz dialogu 
i współpracy. Dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa – pochodzący z Suda-
nu poeta, tłumacz, pisarz, ekonomista, politolog, społecznik, miesz-
kający od ponad trzech dekad w Polsce. Obecnie mieszka i pracuje 
w Warszawie, jest jednym z trzech członków Komitetu Rzecznikowskiego  

IINNI ORGANIZATORZYPPLANETARIUM

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

Mój kumpel Niko (familijny)
Seans opowiada o przygodach młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa 
i młodości i w Toruniu. W naszej opowieści to zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. 
Już od pierwszej minuty spotkania z nim można śmiało orzec, że wygląda na takiego, któ-
ry dokona przewrotu w Kosmosie! Jak zatem prezentuje się młody Mikołaj i skąd to imię 
w tytule? Czy urodził się w Domu Towarowym? Jak radził sobie w szkole, czy był grzecznym 
uczniem, a może zasypiał na lekcjach? Gdzie lubił spędzać czas i dlaczego zafascynował 
się astronomią? Spójrzmy wraz z nim na nocne niebo i tysiące gwiazd...

Poza horyzontem
Dawno, dawno temu... Te słowa rozpoczynają każdą dobrą opowieść. Tym razem powinni-
śmy jednak zacząć inaczej. Niedawno, zaledwie w odległości kilku lat, były sobie gwiazdy. 
Brzmi trochę dziwnie, ale nie dla astronomów. Gdy nocą patrzymy w niebo na gwiazdy nie 
widzimy Wszechświata, lecz tak naprawdę obserwujemy upływający czas. Odbieramy echa 
przeszłości, obraz minionego Kosmosu. Ale czy możemy zobaczyć więcej? Czy jesteśmy 
w stanie zajrzeć poza horyzont, jaki wyznacza nam kopuła nieba, by zrozumieć takie poję-
cia, jak czas i przestrzeń?

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka” i „Cudowna podróż”, a także popularnonau-
kowe „Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „Poza horyzontem”, „Wirująca Ziemia”, „W poszu-
kiwaniu życia” oraz „Ziemia – planeta Kopernika”.

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w so-
boty: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; w niedziele: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30; 
poniedziałki – nieczynne 
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł; normalny 15 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 20 zł

multimedialna wystawa interaktywna Baza MARS#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający 
niczym 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 nowocze-
sna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija umiejętności i pobu-
dza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidu-
alnych 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 – 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 ła-
twy 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, konwek-
cję, 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 cy-
wilizacji człowieka. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidu-
alnych 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 – nieczynne 
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł

28

Dwudniowe święto fanów planszówek i gier karcianych. Do dyspozycji oddamy games room, 
który wyposażymy w gry strategiczne, logiczne, imprezowe i przygodowe - ponad 100 tytułów. 
Udział bezpłatny. Wypożyczanie gier za okazaniem dowodu tożsamości. Więcej informacji: ballcon.blogspot.com

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

„Mądrale”, „kryminalistki” czy romantyczki? – subiektywna opowieść o polskich 
pisarkach, 9.03. (poniedziałek), godz. 10.00
Które pisarki rządzą czytelniczymi duszami? O czym piszą współczesne Polki, jak im to wy-
chodzi, czy mogą się z tego utrzymać – o tym opowie Magdalena Gogulska-Dębska. Wstęp wolny

Zapobieganie powstawaniu odpadów, 23.03. (pon,), godz. 10.00
Czy w gospodarstwach domowych możemy podjąć działania sprzyjające ograniczaniu śmie-
ci? Czy umiemy je segregować? Gościem będzie Agnieszka Jabłońska z MPO. Wstęp wolny

Tworzymy użyteczne pomoce dydaktyczne, do 17.04.
Wystawa prac wykonanych podczas zajęć poligraficzno-introligatorskich. Autorami są 
uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 26 w Toruniu. Obejrzymy również specjali-
styczne prace stworzone przez nauczycieli na potrzeby zajęć i warsztatów organizowanych 
na terenie szkoły. Wstęp wolny

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

Wołanie z Wołynia. 25-lecie działalności wydawniczej, do 1.03.
Promocja książek oraz spotkanie z autorkami: Magdaleną Genow „Bułgaria. Złoto i rakija” 
oraz Sylwią Siedlecką „Złote piachy”, 3.03. (wtorek), godz. 13.00
Magdalena Genow - filolożka bułgarystki, politolożka, wydawca książek. Urodzona w Bułga-
rii, wychowana w Polsce. Miłośniczka podróżowania pieszego i na rowerze. Prowadzi blog 
Bulgarka.pl na portalu Facebook. Dr Sylwia Siedlecka – pisarka, badaczka kultury bułgar-
skiej i czeskiej. Doktorat z kulturoznawstwa obroniła na Wydziale Polonistyki UW. Jest pra-
cownikiem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Jej zainteresowania naukowe 
skupiają się na transferach kulturowych i wyobraźni społecznej. Autorka lub współautorka 
m.in. zbioru opowiadań Szczeniaki (2010), Leksykonu tradycji bułgarskiej (2011), powieści 
Fosa (2015), zbioru Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej 
i na Bałkanach (2019). Rozmowę poprowadzi prof. dr hab. Viara Maldjieva. Współorganizatorzy: Katedra Bałkani-
styki UMK, Klub Miłośników Bułgarii UMK

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

100 razy Toruń oczami uczniów IX LO – 100. rocznica powrotu do wolnej Polski – wystawa 
fotografii, 3.03. (wtorek), godz. 16.00, do 30.03
Wystawa jest wynikiem szkolnego konkursu, zorganizowanego przez nauczycielki-bibliote-
karki z „dziewiątki” we współpracy ze Stowarzyszeniem Toruńskie Spacery Fotograficzne. 
Autorami prac są uczniowie klas pierwszych (pogimnazjalnych) IX LO im. Kazimierza Jagiel-
lończyka. Współorganizator: IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

Wykład dr Agaty Lubowickiej: Nie tylko Anaruk – kulturowe praktyki przedstawiania 
Grenlandczyków jako „innych” w Skandynawii i w Polsce, 9.03. (pon.), godz. 16.00 
Agata Lubowicka przedstawi wyniki śledztwa historyczno-literacko-kulturowego, którego 
celem było ujawnienie zapomnianego kontekstu powstania książki Czesława Centkiewi-
cza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, a także dotarcie do prawdziwej tożsamości chłopca 
ze zdjęcia, towarzyszącego tekstowi kolejnych wydań utworu od 1937 r. Agata Lubowicka 
– skandynawistka i tłumaczka, adiunkt w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki Uniwer-
sytetu Gdańskiego.

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

Cóż za piękny dzień, premiera: 6.03.
biograficzny, dramat USA 2019
reżyseria: Marielle Heller, występują: Tom Hanks, Matthew Rhys

 Sala samobójców. Hejter, premiera: 6.03.
thriller Polska 2020
reżyseria: Jan Komasa, występują: Maciej Musiałowski, 
Vanessa Aleksander

Niewidzialny człowiek, premiera: 6.03.
horror Australia, USA 2020
reżyseria: Leigh Whannell, występują: Elisabeth Moss, Aldis Hodge

Naprzód, premiera: 6.03.
animacja USA 2020, reżyseria: Dan Scanlon

Tylko sprawiedliwość, premiera: 6.03.
dramat USA 2019
reżyseria: Destin Daniel Cretton, występują: Michael B. Jordan, 
Jamie Foxx

W lesie dziś nie zaśnie nikt, premiera: 13.03.
horror Polska 2020
reżyseria: Bartosz M. Kowalski, występują: Julia Wieniawa-Narkie-
wicz, Wiktoria Gąsiewska

Guns Akimbo, premiera: 13.03.
komedia, akcja Niemcy,Nowa Zelandia, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Lei Howden, występują: Daniel Radcliffe, Samara 
Weaving

Turu. W pogoni za sławą, premiera: 13.03.
animacja, komedia Argentyna, Hiszpania 2019
reżyseria: Eduardo Gondell, Víctor Monigote

Ciche miejsce 2, premiera: 20.03.
horror, sci-fi USA 2020
reżyseria: John Krasinski, występują: Cillian Murphy, Emily Blunt

Skłodowska, premiera: 20.03.
biograficzny, dramat Wielka Brytania 2019
reżyseria: Marjane Satrapi, występują: Rosamund Pike, Sam Riley

Co przyniesie jutro, premiera: 20.03.
dramat, romans Wielka Brytania 2019
reżyseria: William Nicholson, występują: Annette Bening, Bill Nighy

Mulan, premiera: 27.03.
dramat, przygodowy USA 2020
reżyseria: Niki Caro, występują: Yifei Liu, Donnie Yen

Dolina Bogów, premiera: 27.03.
fantasy USA 2019
reżyseria: Lech Majewski, występują: Josh Hartnett, John Malkovich

Obraz pożądania, premiera: 27.03.
thriller USA 2019
reżyseria: Giuseppe Capotondi, występują: Claes Bang, Elizabeth 
Debicki

Zjazd, premiera: 27.03.
dramat USA 2020
reżyseria: Nat Faxon, Jim Rash, występują: Julia Louis-Dreyfus, 
Will Ferrell

(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski 
Kocyk w dziale Centra Kultury – Od Nowa, Artus Cinema w dziale 
Centra Kultury – CK Dwór Artusa)

KKINA
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STOWARZYSZENIE KOBIECE FORUM BIZNESU
www.forumkobietytorunia.pl

100 lat kobiet Torunia w rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski
28.03. (sobota)
•  godz. 9.30-10.15 uroczyste otwarcie wydarzenia, podsumowanie plebi-

scytu „Kobieta Stulecia”
•  godz. 10.15-11.15 Panel działalność Kobiet dawniej i dziś

Podczas tego panelu zastanowimy się, jaki wpływ na dzisiejszą rzeczywistość miały role narzu-
cone kobietom w przeszłości i jak kształtuje się ich przyszłość. Paneliści: Dorota Zawacka-Wa-
karecy, Monika Gotlibowska, Wiesława Gierańczyk, Beata Herdzin. Moderator: Andrzej Chalecki

•  godz. 11.45-12.45 Panel Kobieta odpowiedzialna
To panel poświęcony współczesnym kobietom, które swoim przykładem pokazują siłę jednost-
ki. Kobietom, które swoim zaangażowaniem w sprawy ważne, nie tylko udowadniają swoją wy-
jątkowość, ale przede wszystkim zmieniają świat i odpowiedzialnie spoglądają w przyszłość. 
Paneliści: Marta Karwacka, Anna Holz, Elżbieta Olszewska. Moderator: Paulina Błaszkiewicz

•  godz. 13.45-14.45 Panel zdrowa Kobieta
Porozmawiamy o tym jak dbać o swoje zdrowie, jak nie bać się pytać i szukać pomocy, jak 
zatroszczyć się o dobre samopoczucie oraz o tym jak istotny jest relaks oraz że czas dla sie-
bie wcale nie oznacza egoizmu. Paneliści: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Danuta Ga-
dziomska, Magda Foeller (Magda Foeller Studio), Katarzyna Jarosz. Moderator: Anna Wójtewicz

•  godz. 15.15-16.15 Panel Kobieta w kulturze i sztuce
Kultura odgrywa znaczącą rolę na świecie. W wielu przypadkach to właśnie kobieta stanowi 
inspirację, jest muzą, która napędza do tworzenia. W dorobku kulturowym figuruje wiele ko-
biet będących wybitnymi artystkami, naukowcami czy aktywistkami. Porozmawiamy o tym, 
jak działalność kobiet wpływa na kształtowanie się współczesnej kultury oraz jak sama sztuka 
oddziałuje na panelistów. Paneliści: Katarzyna Kafka Jaworska, Jacek Kutyba, Małgorzata Kożu-
chowska, Natasza Piskorska. Moderator: Tomasz Kaczyński

Miejsce: Dwór Artusa. Kontakt: Nikola Chalecka, tel. 883-792-005, 
zgłoszenie udziału przez stronę www

TORUŃSKA MANIFA 

ManiFest
3.03. (wtorek), godz. 19.00-21.00 O pozycji kobiet w literaturze – 
spotkanie autorskie z Ingą Iwasiów

Porozmawiamy o pozycji kobiet w literaturze, o tym czy dziś możemy mówić o literaturze ko-
biecej i niehetronormatywnej. O funkcjonowaniu kobiet na rynku literackim i systemowych ba-
rierach. Poruszymy również temat automatyzmu w powieściach autorki. Spotkanie poprowadzi 
Anna Dwojnych. Inga Iwasiów – prof. dr hab., krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teo-
retyczka literatury, poetka. W latach 1999–2012 redaktorka naczelna Szczecińskiego Dwumie-
sięcznika Kulturalnego „Pogranicza”. Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego, 
gdzie kieruje Zakładem Literatury XX Wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Człon-
kini Komitetu Nauk o Literaturze PAN od 2007. Członkini SPP oraz PEN Clubu. Jurorka Nagrody 
Literackiej „Nike” (2009–2013) oraz Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”. Prezeska Polskie-
go Towarzystwa Autobiograficznego.
Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności SPR Miejsce: Czytelnia CSW

6.03. (piątek), godz. 18.30-20.30 Czym jest kultura gwałtu – spotkanie 
z Mają Staśko

Spotkanie z Mają Staśko publicystką, aktywistką, krytyczną literacką, autorką książki „Gwałt 
to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu?”, współzałożycielką Stowarzyszenia For-
getMeNot. Z gościnią rozmawiać będzie India Sadowska, członkini Kolektywu Manifa Toruńska.

Miejsce: Pers, ul. Mostowa 6

7.03. (sobota)
od godz. 15.00 Manifa Toruńska 2020: Mocy Zamiast Przemocy. Stop systemowej opresji
Doroczna manifestacja feministyczna na ulicach Torunia
Miejsce: Pomnik Mikołaja Kopernika
od godz. 21.00 Protest Party – after po Manifie
Zagrają: godz. 21.00-22.30 Do3xSUKA, 22.30–1.30 Życie na Fali, 1.30 TBA
Kosmos, Plac Teatralny 7

Afrykańskiej Społeczności w Polsce, powołanego w ramach projektu, 
który prowadzi Fundacja „Afryka Inaczej”. Sudańska diaspora w Polsce 
liczy około 100 osób, a dr Karamalla-Gaiballa określany jest mianem 
„najbardziej znanego Sudańczyka mieszkającego nad Wisłą”.
Wstęp wolny. Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 
ODDZIAŁ 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

Megapowodzie lodowcowe w Polsce północno-wschodniej
25.03. (środa), godz. 16.15
Pod koniec ostatniego zlodowacenia, około 15-17 tysięcy lat temu, na 
terenie dzisiejszej Suwalszczyzny doszło do jednej z największych po-
wodzi w historii Ziemi. Topniejący lądolód uwolnił ogromne ilości wody 
nagromadzonej w gigantycznym jeziorze lodowcowym. Szacuje się, że 
ilość wypływającej wody była ponad 2 tysiące razy większa, niż uchodzi 
obecnie średnio z Wisły do Bałtyku. W okresie kilkunastu dni zmienił się 
znacząco krajobraz ówczesnej Europy Centralnej. Jakie fakty za tym prze-
mawiają? Co do czasów dzisiejszych pozostało po tej katastrofalnej po-
wodzi? Na te pytania w trakcie spotkania odpowiedzą naukowcy z UMK. 
Prelegenci: dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK, prof. dr hab. Wojciech 
Wysota, dr hab. Jan Piotrowski, prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Krawiec, 
prof. UMK, mgr Marek Chabowski, mgr Aleksander Adamczyk, mgr Mi-
chał Dąbrowski, dr Edyta Kalińska-Nartiša. Wstęp: wolny

PROGRAM ABSOLWENT UMK
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I FANTASTYKI 
„THORN”, www.absolwent.umk.pl/grawitacja-2020

Grawitacja 2020 – VI Dzień Gier Planszowych na UMK
14.03. (sobota), godz. 10.00-23.00
Otwarty konwent planszówkowy, impreza rodzinna. Na miejscu będzie 
działała duża wypożyczalnia gier planszowych i towarzyskich. Będzie 
można skorzystać z pomocy instruktorów i animatorów, którzy będą 
doradzać wybór gier i tłumaczyć zasady w games roomie i osobnej sali 
gier rodzinnych. Odbędą się premiery gier, pokazy i turnieje z nagrodami 
oraz inne atrakcje.
Wstęp wolny. Drobna opłata pobierana jest w wypożyczalni gier (z opłaty zwolnieni są posia-
dacze Karty Absolwenta UMK, legitymacji studenta UMK i ucznia ULA oraz finaliści rozgrywek 
#GRAzUMK). Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18

PARAFIALNE CENTRUM KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
„PIWNICA POD ŚW. JANAMI”, ul. Żeglarska 16

25. Wieczór z poezją: Wiesława Kwinto-Koczan - Podziwiam...
5.03. (czwartek), godz. 18.00
Poetka od wielu lat związana z Toruniem, coraz bardziej znana i ceniona. 
Wiele tekstów jej wierszy prezentują w formie piosenek rożne zespoły 
wokalno-muzyczne w całym kraju. Recytacje wybranych wierszy poet-
ki przygotowała młodzież z teatru Studio „P”, a przerywniki muzyczne 
uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych. Wstęp wolny
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Warsztaty teatralno-rozwojowe Face to Face 
22.03. (niedziela), godz. 10.00-16.00
6-godzinne warsztaty. Miejsce: Centrum Rozwoju Ajanta 
każdy poniedziałek, godz. 18.15-19.45. Miejsce: Dwór Artusa

Studio Aktorskie, soboty i niedziele, godz. 10.00-15.00
Warsztaty od 18. roku życia

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
3, 10, 17, 24, 31.03. (wtorki), godz. 19.30
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii tanecznych. Mile widziani na sesji są również i tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania 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. 
Zajęcia płatne, szczegóły na www

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

Czynne w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach, ostatni o 17.00. 
Zapraszamy grupy liczące od 5 do 50 osób.

Bilety dla dzieci od lat 3: 14 zł, dla dorosłych: 19 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, dla do-
rosłych niepełnosprawnych: 14 zł, dla seniorów: 16 zł. Ceny biletów dla grup zorganizowanych 
i wycieczek szkolnych są 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

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

TORUŃSKIE DZIEWUCHY

Toruńskie Dziewuchy pytają o holoakust.
Spotkanie z Chavą Nissimov, autorką „Tajemnicy Floriana”
26.03. (czwartek), godz. 18.00
Chava to wspaniała 80-letnia kobieta, Żydówka, która przeżyła wojnę 
w szafie polskiej rodziny. Niedawno udało nam się doprowadzić do wy-
dania w Polsce jej książki. Miejsce: Czytelnia CSW

RESTAURACJA G132
ul. Grudziądzka 132, www.G132.pl

Wystawa prac Iwony Stępień - Radość / Spokój
2.03.- 30.04.
Autorka o pracach: Wystrój wnętrza w którym przebywamy wpływa na 
nasz stan emocjonalny. Przeważnie, po intensywnie spędzonym dniu, 
potrzebujemy wyciszenia. Mając to na uwadze tworzę rysunki pozy-
tywne, wolne od agresji, radosne i relaksujące. Bohater(k)ami moich 
rysunków są mądrzy, wrażliwi ludzie. Tematy czerpię z życia. W rysun-
kach wykorzystuję: „pismo lustrzane”, symbolizujące wszechobecne 
wiadomości, reklamy, oceny i nasze przemyślenia; pojawia się też mo-
tyw szachownicy, używam go jako płaszczyzny gry, na której możliwe są 
zmiany życiowych ustawień. Ważnym elementem rysunków jest kreska, 
zwielokrotniona, pofalowana, zagęszczona - symbolizująca ruch, płyn-
ność i niepowtarzalną chwilę obecną. Ten charakterystyczny dla moich 
prac warsztat twórczy powstał jako splot inżynierskiego rysunku tech-
nicznego (studia politechniczne) z prostotą rysunku dzieci, z którymi 
pracowałam wiele lat.

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

Dyżury przewodnickie w Forcie IV:
piątki i soboty, godz. 20.00
Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).

Bilety wstępu:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci,  
emeryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za 
przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis

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

MIROSŁAWA SOBIK - OCEAN MOŻLIWOŚCI
tel. 694-660-432 
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1.03. (niedziela)

  godz. 10.00, 13.00 i 16.00  Świnka Peppa. Wielka niespodzianka,  Jordanki
  godz. 18.00  Saxmania 2020: Latin Jazz - Od Bossa Novy do Samby,  Dwór Artusa

2.03. (poniedziałek)
  godz. 16.30  Ulotność pejzażu, do 31.03.  Książnica, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 18.00  Róża i ludzie miasta. Spotkanie autorskie Marty Mróz,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 19.00  Mikromusic z Dolnej Półki - koncert,  Jordanki
  godz. 19.00  Cartoon Violence oraz Sidney Polak,  HRP Pamela
   Wystawa prac Iwony Stępień - Radość / Spokój, do 30.04.,  Restauracja G132

3.03. (wtorek)
  godz. 13.00  Promocja książek oraz spotkanie z autorkami: Magdaleną Genow 
oraz Sylwią Siedlecką,  Biblioteka Uniwersytecka 
  godz. 14.00  Wtorki ze sztuką,  CSW
  godz. 16.00  100 razy Toruń oczami uczniów IX LO – 100. rocznica powrotu do 
wolnej Polski – wystawa fotografii, do 30.03,  Biblioteka Pedagogiczna
  godz. 17.00  Tato, a po co? Tato, a dlaczego?,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei 1
  godz. 18.00  Bydgoskie Przedmieście sprzed lat. Miejsca pracy: przemysł, rze-
miosło, handel i usługi,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.30  Aleksandra Sas Wisłocka – Kujawy w kolorach, do 26.03.,   
Dwór Artusa
  godz. 19.00  Spotkanie autorskie z Ingą Iwasiów,  CSW
  godz. 19.00  ManiFest, do 7.03.,  różne miejsca

4.03. (środa)
  godz. 18.00  Medyczne Środy, także 11, 18, 25.03.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne z filmem, także 18.04.,  CSW
  godz. 19.00  Artur Rojek,  Jordanki
  godz. 20.00  Wieczór Podróznika: Janusz Traczykowski,  Od Nowa
  godz. 20.00  Kostov Pańta Konrad Trio,  Brando’s Music

5.03. (czwartek)
  godz. 16.00  OBRAZowo rzecz ujmując: Piotr Michałowski,  Ratusz Staromiejski
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie Dyplom 2019,  CSW
  godz. 17.00  Bicyklami z Białegostoku do Santiago de Compostella,  Muzeum 
Podróżników 

  godz. 17.15  Mikroklimat w słoiku – warsztaty,  Filia Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Astronomia – nie tylko wielka przygoda intelektualna,  Książnica 
Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz. 18.00  Onirium – Krzysztof Polaczenko i Zbigniew Oporski, do 31.03., 
 Galeria Omega
  godz. 18.00-21.00  Wieczór dla kobiet: Naturalnie piękna,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Wieczór z poezją: Wiesława Kwinto-Koczan,  Piwnica pod św. Janami
  godz. 18.30  Przegląd projektów semestralnych toruńskiego Technikum Teb 
Edukacja, do 10.04.,  Filia Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  DKKF Szpulka: Frances Ha – pokaz filmu i dyskusja,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Petros Klampanis & Shai Maestro - koncert,  Jordanki
  godz. 19.00  Teatr Reset – spektakl improwizowany,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Sokół Eskimo Tour,  Od Nowa

MARZEC 2020
DZIEŃ PO DNIU

   A jak abstrakcja, do 2.04.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka, Filia na ul. Kościuszki

6.03. (piątek)
  godz. 18.00  Julia Curyło - Stan nieważkości, do 26.04., Dorota Chilińska - 
Systemy złożone. Manifest, do 29.03.,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Spotkanie z Michałem Tabaczyńskim,  Księgarnia Kafka 
I Spółka
  godz. 19.00  Kult. Akustik,  Jordanki
  godz. 19.00  Nerwica natręctw - spektakl,  Aula UMK
  godz. 20.00  Fisz Emade Tworzywo,  Od Nowa
  godz. 20.00  Koncert Zespołu Kombii,  Arena Toruń
  godz. 22.00  KosMOC dla Maciaska,  Klub Kosmos

7.03. (sobota)
  godz. 10.00-19.00  BallCon XII. Toruńskie Spotkania z Grami Planszowymi, 
także 8.03.,  Klub Sobótka
  godz. 10.00-15.00  Grand Prix Torunia w Szachach,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-14.00  Siała baba mak – warsztaty umuzykalniające, także 
8.03.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Koncert Wiosenny zespołu wokalnego Psotki i Śmieszki,  MDK
  godz. 16.00  Gejsze w świecie social mediów i nowych technologii,  Kamie-
nica pod Gwiazdą 
  godz. 17.00  Służące,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Slavic Voices – PRLove,  MDK
  godz. 18.00  Alosza Awdiejew, Jordanki
  godz. 18.00  Dzień Kobiet w teatrze: Zebranie, czyli przywitajmy ich razem!, 
także 8.03.,  Baj Pomorski
  godz. 20.00  Łąki Łan – trasa Raut,  Od Nowa
  godz. 20.00  Być jak Thelma i Louise, czyli w stronę Meksyku – premiera, 
 Teatr Horzycy

8.03. (niedziela)
  godz. 12.00  Kurs kaligrafii: Italika,  CSW
  godz. 17.00  Koncert Rafała „Zwierzaka” Zielińskiego - Dzień Kobiet w Pa-
łacu,  Impresaryjny Teatr Muzyczny
  godz. 17.00  Symfoniczna Salsa! J. Torres z Havana Dreams, koncert TOS, 
 Jordanki
  godz. 19.00  10 Tenorów na Dzień Kobiet,  Aula UMK
  godz. 19.00  Dominic Miller Band - Dzień Kobiet,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Tribute to… George Michael,  Lizard King Toruń

9.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Opowieść o polskich pisarkach,  Ośrodek Czytelnictwa  
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 16.00  Wykład dr Agaty Lubowickiej: Kulturowe praktyki przedsta-
wiania Grenlandczyków jako „innych” w Skandynawii i w Polsce,  Biblio-
teka Pedagogiczna
  godz. 17.00  Ciałem – warsztaty plastyczne wokół wystawy Subtelność II, 
 Filia Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Keith Thompson Band,  HRP Pamela
   Kiermasz taniej książki, do 13.03.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 11, 
ul. Żwirki i Wigury

10.03. (wtorek)
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  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 18.00  Zakochaj się w… Indonezji! ,  Od Nowa
  godz. 18.00  Wtorki z psychologią, także 24.03.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Dead Of patriarchy. Manifest i opór – wykład Katarzyny Lewandow-
skiej,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Na kobieco. Zajmijmy się sobą! ,  Filia Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Pectus akustycznie,  Jordanki

11.03. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora – cykl filmoznawczy,  CSW
  godz. 17.00  W ogrodzie róż i tylko ta jedna,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei 1
  godz. 18.00  W Pierwszym Rzędzie: Call me Tony – projekcja filmu i spotkanie 
z reżyserem Klaudiuszem Chrostowskim,  WOAK
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice – Indochiny,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Teatr Piasku Tetiany Galitsyny,  Aula UMK
  godz. 19.00  Świat Od Nowa,  Od Nowa
  godz. 20.00  Stand-Up Kings: Paweł Chałupka,  Lizard King Toruń

12.03. (czwartek)
  godz. 10.00  Klub Kreatywnego Malucha,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz.12.00  Leokadia Boniewicz – świadek wieku,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.45  Otwarta sesja teatralna dla dzieci,  Filia Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Teatrzyk kamishibai: Diabeł i jego trzy złote włosy,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei

  godz. 18.00  Kajetan Pochylski - Ostatnie kino – poza ekranem, do 12.04.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Maciek Adamczyk - Syndrom Sztokholmski – stand up,  Od Nowa
   Artysta vs Kurator – Wyróżnienie 2019: Julia Feliksa Wojciechowska, Marzena 
Wilk, Paweł Drozd, do 31.03.,  Galeria Forum 

13.03. (piątek)
  godz. 18.00  Ewa Bloom Kwiatkowska - Auto da fé / opowieść trans medialna,  
do 26.04.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  PRO8L3M Art Brut 2 – koncert,  Od Nowa
  godz. 22.00  Ko:bity pres. Veronicami (Azerbejdżan). Benefit na działalność 
Kulturhauz,  Klub Kosmos

   Konfraternia Artystów w Toruniu w l. 1920-1939, do 14.06.,  Ratusz Staromiejski

14.03. (sobota)
  godz. 10.00-12.00  Szach – art,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-13.00  Tańce w kręgu – warsztaty Macieja Pasternaka,  MDK
  godz. 10.00-23.00  Grawitacja 2020 – VI Dzień Gier Planszowych,  Wydział Ma-
tematyki i Informatyki UMK
  godz. 11.00  Warsztaty z książką: Znajdujemy wspólny język,  CSW
  godz. 11.00  Meblomalowanie – otwarcie nowej pracowni edukacyjnej,  Filia 
Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00  Bajkowa sobota z książką „Idealna chwila”,  Księgarnia Kafka 
I Spółka
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  od godz. 12.30  Akademia Piosenki,  OPP Dom Harcerza
  godz. 14.00-18.00  Sesja teatralna w kontakcie,  Filia Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 16.00  Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek - premiera,   Impresa-
ryjny Teatr Muzyczny 

  godz. 17.00   Filcowy zawrót głowy vol. 3 – warsztaty,  Dwór Artusa
  godz.17.00  Ada Jałocha - Serce nienasycone - widowisko muzyczne,  MDK
  godz. 17.00  Najpiękniejsze Melodie Świata ,  Aula UMK

  godz. 19.30  Jezioro Łabędzie. Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy,  Jordanki
  godz. 19.30  Koncert Muzyki Przedwojennej,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Pidżama Porno - Sprzedawca jutra,  Od Nowa
   Wieczór z kulturą Chin,  CSW

15.03. (niedziela)
  godz. 9.00  Chance For Dance 2020,  Arena Toruń
  godz. 11.00-13.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Apli papli,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Nie oceniaj smoka przed bajką – spektakl dla dzieci,  Dwór Artusa
  godz. 12.00  Światura – Klasyka Literatury,  Księgarnia Kafka I Spółka 
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas: Cztery pory roku, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 18.00  Gala Operowo-Operetkowa - Sonori Ensemble,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Słoneczna Linia - spektakl,  Jordanki
  godz. 19.00  Paweł Izdebski - Niewiarygodny Tour,  Od Nowa
  godz. 19.00  O.S.T.R.,  Lizard King Toruń
  godz. 19.00  Edyp Tyran - pożegnanie tytułu,  Teatr Horzycy

16.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Tydzień Mózgu” w Toruniu, do 20.03.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 14.00-16.00  Teatralna Akademia Seniora,  Teatr Horzycy
  godz. 17.00  Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, do 18.03.,  Od Nowa
  godz. 18.00  Poznaj Teatr – zwiedzanie teatru,  Teatr Horzycy

17.03. (wtorek)
  godz. 18.00  Z Organkiem o filmach,  CSW
  godz. 18.00  Architektura w Wozowni: Listy Heleny Syrkus. O przyjaźniach 
architektów w czasach politycznych turbulencji – wykład Aleksandry  
Kędziorek,  Galeria Wozownia

18.03. (środa)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW 
  godz. 16.30  Wybitne Postacie Historii Fotografii: Hermann Spychalski  
– pierwszy toruński fotoreporter, WOAK
  godz. 17.00  Artystyczne pasje Katarzyny Dill,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 16, ul. Raszei 
  godz. 19.00  Czytanie. Dramat,  Teatr Horzycy
  godz. 20.00  Beata Przybytek - Today’s Girls Don’t Cry,  Brando’s Music

19.03. (czwartek)
  godz. 10.00  Etnowyprawka Malucha, także 20.03.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Czwartkowe spotkania ze sztuką,  Filia Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Koncert: Hej Ty! w wykonaniu zespołów wokalnych z MDK,  MDK
  godz. 18.30  Filozofowie w Książnicy. Salomon Majmon o geniuszu, smaku 
i wyobraźni,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 20.00  Lao Che. Koncert pożegnalny,  Jordanki
  godz. 20.00  Bisz/Radex. Koniec świata w live streamingu,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Tribute to… AC/DC,  Lizard King Toruń

20.03. (piątek)
  od godz. 10.00  Wierszoklepka, finał 27.03.,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00-15.00  65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miej-
skie,  Filia Dom Muz, ul. Podmurna
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26.03. (czwartek)
  godz. 17.00  Łukasz Zedlewski - Malarstwo, do 15.04.,  Galeria ZPAP
  godz. 18.00  Wieczór Toruński: Kobiety-żołnierze. Od „Grunwaldu” do Armii 
Krajowej,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Toruńskie Dziewuchy pytają o holoakust. Spotkanie z Chavą 
Nissimov,  CSW 
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią. Stultitia moralis, czyli czy możemy zgłupieć 
moralnie?,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  10. Wielka Trasa Stand-up Polska,  Jordanki
  godz. 20.00  Tribute to Maanam,  Lizard King Toruń

27.03. (piątek)
  godz. 16.30-18.00  V Forum Edukacyjne – Tańce w kręgu,  MDK
  godz. 18.30  Wystawa Pracowni Grafiki Multimedialnej, do 30.04. ,  Filia Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  12. CoCArt Music Festival, do 28.03.,  CSW, Dwór Artusa
  godz. 19.00  Romantyczny fortepian i Szeherezada, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 20.30  Ofelia – Trasa Księgi Ofeliowe,  Od Nowa

28.03. (sobota)
  godz. 9.00  Teatralny rozruch, godz. 11.00 i 12.15 Poranne figle, psoty i żarty 
- Wielkie Święto,  WOAK 
  godz. 9.30-16.15  100 lat kobiet Torunia w rocznicę powrotu Torunia do wol-
nej Polski,  Dwór Artusa
  godz. 11.00-13.00  Wiosenne potyczki,  OPP Dom Harcerza 
    godz. 16.00-18.00  Sobota z jajem,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.30 i 20.00  Kabaret Neo-Nówka. Żywot Mariana,  Jordanki
  godz. 17.00  Wielkanocne filcowanie – warsztaty,  Dwór Artusa
  godz. 17.30  Wiosenna pobudka –familijny koncert TOS,  Jordanki 
  godz. 18.00  Kariera Nikodema Dyzmy – premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 19.00  Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra, do 4.03.,  Od Nowa

29.03. (niedziela)
  godz. 10.00-15.00  Kiermasz wielkanocny,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 11.00  Malowanie światłem i cieniem - warsztaty,  Filia Dom Muz,  
ul. Okólna
  godz. 16.00  Reinhold Friedl. CoCArt Music Festival,  Dwór Artusa
  godz. 16.00  Wielkie Magic Show – Marcin Muszyński,  Arena Toruń
  godz. 18.00 i 21.00  Taco Hemingway. Pocztówka z Polski,  Jordanki

30.03. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Dawid Podsiadło. Leśna muzyka, także 31.03.,  Jordanki
   Wystawa Fotograficzna grupy „Foto-Cyfra” pt. makulatura, do 16.04.,  MDK

31.03. (wtorek)
  godz. 17.00  Dyskusyjny Klub Coachingu,  Filia Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  Anna Kalwajtys „Krawędź” – performance, wykład, dyskusja 
o monografii,  Galeria Wozownia
  godz. 18.00  Paweł Nowak - Obszary Reliefowe, do 27.04.,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  Historia mody: Opowieść o torebce,  CSW
  godz. 19.00  Gabriela Szendzielorz – J. S. Bach - Wariacje Goldbergowskie, 
 Dwór Artusa

  godz. 11.00  Wiosenne Kwiaty - wystawa,  Ogród Zoobotaniczny
  godz. 16.00  O wyobraźni i o potworach. Warsztaty plastyczne w świetlicy, 
 Filia Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Kobiece Inspiracje: Mozaikowe jaja wielkanocne,  Książnica 
Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei

  godz. 17.00  Orient Express: Sztuka poezji,  CSW
  godz. 19.00  Symfoniczny powiew wiosny, koncert TOS,  Jordanki
  godz. 19.00  Młynarski-Okudżawa-Cohen, Jerzy Mamcarz,  Dwór Artusa 
  godz. 19.00  30. Afryka Reggae Festiwal, do 21.03.,  Od Nowa
  godz. 19.00  Pomoc domowa - spektakl,  Aula UMK
  godz. 19.00  Wystaw się w CSW - wystawa pokonkursowa, Baltazar Fajto - 
Everything’s Fine, do 26.04.,  CSW

21.03. (sobota)
  godz. 10.00 -12.00  Wiosna! Radość! Urodziny!,  OPP Dom Harcerza
  godz. 10.00  Spacer tematyczny po klasztorach i parafiach Starego Miasta,  CSW
  godz. 11.00  Cosplay,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 11.00  Wiosna w ogrodzie - poranek z teatrem Magmowcy,  Filia Dom 
Muz, ul. Poznańska
  godz. 17.00 i 20.00  Ludzie inteligentni - spektakl,  Jordanki
  godz. 17.00  Koncert Zbyszka Stefańskiego,  Wejściówka
  godz. 18.00  Tomasz Krzemiński gra piosenki 20-lecia międzywojennego, 
 Dwór Artusa

  godz. 19.00  Kobieta idealna - spektakl,  Aula UMK
   Sputnik – przegląd filmów rosyjskich, do 22.03.,  CSW

22.03. (niedziela)
  godz. 10.00 i 12.30  Tomek i przyjaciele - spektakl,  Jordanki
  godz. 17.00  Klimakterium 2, czyli menopauzy szał - spektakl,  Aula UMK
  godz. 18.00  Jazz w Pałacu: Piotr Wyleżoł,  Impresaryjny Teatr Muzyczny

23.03. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Zapobieganie powstawaniu odpadów,  Ośrodek Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 17.00  Światowy Dzień Wody,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
   Kiermasz taniej książki, do 28.03.,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 19.00  Zamiana na wakacje - spektakl,  Jordanki
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa

24.03. (wtorek)
  godz. 18.00  III Uniwersytecka Gala Charytatywna – Gala Copernicana,  Aula UMK
  godz. 19.00  Premiera studencka z debatą: Gargantua i Pantagruel,  Teatr 
Horzycy

25.03. (środa)
  godz. 12.00  Seniorskie ujęcia,  CSW
  godz. 16.15  Megapowodzie lodowcowe w Polsce północno-wschodniej, 
 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
  godz. 17.00  Wieczór rękodzieła – koronkowe pisanki, baranki, zajączki, 
 Filia Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.30  Lata 20., lata 30. Spektakl słuchaczy TUTW,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Międzynarodowy Dzień Teatru z Teatrem Amorficznym,  Filia 
Dom Muz, ul. Poznańska


